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Consumenten gamma

Clean-Air

Product specificaties

moleculaire technologie
Wynn’s Clean-Air verwijdert en neutraliseert slechte
geuren in voertuigen.

Eigenschappen
 Neutraliseert slechte geuren door een moleculaire chemische reactie.
 Verwijdert onmiddellijk slechte geuren.
 Werkt op een grote verscheidenheid van onaangename geuren van organische
moleculen:
o Sigarettenrook, reuk veroorzaakt door huisdieren, lichaam, transpiratie
o Verwijdert etensreuken zoals van koffie, sinaasappelen, vanillien, pizza,
frieten, gemorst eten.
o Verwijdert geur van braaksel, schimmel en vochtigheid.
o Verwijdert slechte geuren van stoffen, b.v. zetels en tapijten in voertuigen.
 Chemische neutralisatie van de geurmoleculen in plaats van enkel de geuren te
maskeren, wat zorgt voor een langdurige werking.
 Het heeft een fris fijn muntparfum, dat na gebruik langzaam verdwijnt.
 Laat geen vlekken na.
Toepassingen
 Voor gebruik in wagens, camions en bussen.
Kenmerken
Uitzicht
Dichtheid bij 15°C
Brekingsindex bij 20°C
Vlampunt
Drijfgas

: heldere vloeistof
: 818 kg/dm³
: 1,3680
: 12°C
: propaan/butaan
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De gegevens betreffende eigenschappen en toepassingen van de vermelde producten worden u aangeboden in het volste vertrouwen en zijn gebaseerd op ons
onderzoekswerk en praktische ervaringen. Door de veelzijdigheid van de toepassingsmogelijkheden is het echter onmogelijk om alle details te vermelden en wij
wijzen dan ook iedere verplichting of verantwoordelijkheid af die hieruit kan voortvloeien. Wanneer er een nieuwe uitgave op basis van technische
ontwikkelingen verschijnt, zijn de voorgaande gegevens niet meer geldig.
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Gebruiksaanwijzing
 Indien mogelijk de oorzaak van de slechte reuk verwijderen (b.v. asbakken
legen, vuil van stoffen verwijderen).
 De aerosol dient op kamertemperatuur te zijn.
Ideale
toepassingstemperatuur: 5 tot 30°C.
 Zet het spuitbusje op een centrale plaats in de passagiersruimte van de
wagen of in de vrachtwagencabine.
 Duw de sprayhendel naar beneden tot deze vastklikt.
 De spuitbus is geactiveerd en zal het product automatisch in het voertuig
verstuiven.
 Uitstappen en deuren van het voertuig sluiten.
 Wachten tot de spuitbus leeg is en alle product opgebruikt is (ongeveer 2
minuten).
 Verwijder de spuitbus uit het voertuig en laat de deuren ongeveer 5
minuten open om te verluchten.
 Herhaal de behandeling als de reuk nog steeds aanhoudt na de eerste
behandeling.
 Als er een beetje vocht op oppervlakken achterblijft, gewoon afwrijven
met een vod. Wynn’s Clean-Air laat geen vlekken na op stoffen, metaal,
plastic, rubber, hout. Het kan een lichte vlek op glas en spiegels geven. In
dit geval gewoon verwijderen met water of een glasreiniger.
 Niet direct op voedsel, drank, dieren of personen spuiten.
 Indien het op voorwerpen gespoten is, die met voedsel en drank in contact kunnen komen,
deze voorwerpen eerst reinigen met water alvorens ze te gebruiken.
Verpakking
PN 29601 – 24x100 ml – EN/FR/DE/NL/IT
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