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Consumenten gamma

AIRCO-FRESH®

Product specificaties

Airconditioning Reiniger
Wynn’s Airco-Fresh® is een doeltreffende reiniger voor
airconditioning systemen, die gebaseerd is op
wateroplosbare oppervlakte actieve stoffen en verpakt is
in spuitbus.

Eigenschappen
 Reinigt de oppervlakte van de airco verdamper.
 Verwijdert kwalijke geuren en voorkomt de nieuwe vorming ervan.
 Kan allergische reacties voorkomen : niezen, verkoudheden, hoesten, keelpijn,
geïrriteerde ogen, …
 Is onontvlambaar en samengesteld uit niet giftige, niet irriterende en niet oxiderende
componenten.
 Kan in alle standen gebruikt worden (ook ondersteboven).
 Bevat inerte lucht als drijfgas.
Toepassingen
 Voor alle airconditioningsystemen met of zonder pollenfilter in auto’s, vrachtwagens
en plezierboten.
 Niet gebruiken als luchtververser.
Gebruiksaanwijzing
1ste methode: via het motorcompartiment
 Verwijder de pollenfilter of interieurfilter indien aanwezig (zie ).
 Enkel de frontale ventilatie in het midden van het dashboard instellen.
Met de hand bediende airconditioning systemen
 De airconditioning uitschakelen (zie ).
 De temperatuurregeling op koud zetten (zie ).
 De airconditioning op buitenlucht zetten met ventilator op hoogste stand (zie ).
Automatische airconditioning systemen
 Op ECO zetten indien mogelijk of airconditioning uitschakelen (zie ).
 De temperatuur op de laagste stand zetten (zie ).
 De airconditioning op buitenlucht zetten met ventilator op hoogste stand (zie ).
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Dan als volgt verder gaan:
 Spuitbus Airco-Fresh® schudden voor gebruik.
 Spuit Airco-Fresh® in de inlaat voor frisse lucht (deze bevindt zich gewoonlijk in het
motorcompartiment aan de passagierszijde) (zie ).
Vernevel het product op een pulserende manier door gedurende 3 minuten om de 3 seconden
in te spuiten.
2de methode: via de voetruimte
 Enkel de frontale ventilatie in het midden van het dashboard instellen.
Met de hand bediende airconditioning systemen
 De airconditioning uitschakelen (zie ).
 De temperatuurregeling op koud zetten (zie ).
 De ventilatie op de hoogste stand zetten (zie ).
 De airconditioning op „recirculatie“ zetten (zie ).
Automatische airconditioning systemen
 Op ECO zetten indien mogelijk of airconditioning uitschakelen (zie ).
 De temperatuur op de laagste stand zetten (zie ).
 De ventilatie op de hoogste stand zetten (zie ).
 De airconditioning op „recirculatie“ zetten (zie ).
Dan als volgt verder gaan:
 Spuitbus Airco-Fresh® goed schudden voor gebruik.
 Zoek waar de lucht het sterkst wordt aangezogen en vernevel pulserend gedurende 1
minuut in deze luchtinlaat (deze bevindt zich gewoonlijk in de voetruimte aan de
passagierszijde) (zie ).

− Uitschakelen en 10 minuten wachten alvorens de airconditioning terug te gebruiken.
Nota: Niet in de pollenfilter spuiten. Bij de meeste wagens bevindt de pollenfilter zich in de
motorruimte.
Een spuitbus bevat voldoende product voor twee behandelingen.
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Verpakking

Product specificaties

PN 30202 – 12x250 ml – EN/FR/DE/NL/IT/LV/TR/PT/RU/EL/CS/PL/HU
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