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Professioneel gamma

Product specificaties

AIRCO-CLEAN®
ultrasoon voor wagens
voor gebruik
met het Wynn's Aircomatic® toestel
Wynn’s Airco-Clean® Ultrasoon voor Wagens stopt
onaangename geuren in airconditioning systemen.

Eigenschappen
 Verwijdert vetaanslag, stof en overig vuil van de aircoverdamper.
 Verwijdert slechte geuren en nicotinereuk in het airconditioning systeem en voorkomt
ze gedurende een lange periode.
 Neutraliseert microbiële contaminatie, schimmels en bacteriën in airconditioning
systemen en verwijdert ze.
 Kan allergische reacties voorkomen (niezen, hoesten, geïrriteerde ogen, keelpijn).
 Door de zeer fijne verneveling met de Wynn’s Aircomatic® wordt een optimale
verspreiding en werking op de verdamper verzekerd.
 Geeft na de behandeling een aangename, frisse geur in de wagen.
 De gebruikte oppervlakte actieve stoffen zijn biologisch afbreekbaar volgens de test
methode OECD 301 A-F.
 De werkzaamheid van het product tegen bacteriën en schimmels werd getest volgens
de normen: NEN-EN 13623; NEN-EN1040; NEN-EN 1275; NEN-EN 1276; NEN-EN 1650;
NEN-EN 13697 (proper oppervlak en vuil oppervlak), op volgende micro-organismen:
Legionella pneumophila (1); Pseudomonas aeruginosa (2); Escherichia coli (3);
Staphylococcus aureus (4); Enterococcus hirae (5); Candida albicans (6); Aspergillus
niger (7).
 De werkzaamheid van het preparaat werd aangetoond met een contacttijd van
maximaal 15 minuten, behalve voor NEN-EN 13697 (vuil oppervlak) waar de
bactericide werking op (4) en (5) werd aangetoond na 60 min. contacttijd.
Toepassingen
 Alle airconditioning systemen in auto’s, vrachtwagens en bussen.
 Een jaarlijkse herhaling van de behandeling is aan te raden.
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Gebruiksaanwijzing
 Zie handboek van de machine.
Verpakking

Product specificaties

PN 30205 – 12x100 ml – EN/FR/DE/RU/NL/PL/HU
Toelatingsnummers voor dit als biocide geregistreerd product
België: 5107 B
Nederland: 13725 N
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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