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Atölye Bakım Uzmanı

Klima Temizleme ve Dezenfektan Spreyi
Klima Sisteminiz nefesinizi mi engelliyor ?
... o zaman muhtemelen küf, bakteri ve mantar oluşmuş olabilir

Kullanım Amacı :
Tüm araçların ön klima sistemlerini ( hava kanallarını )
hem temizler hem de tüm küf , mantar, bakteri ve mikro
organizmaları yok ederek dezenfekte sağlar.

...Klima Sistemizinize profesyonel
dezenfeksiyonla!

Özelliği :

nefes almanızı sağlarız...

Sağlığını korur. Nefes darlığı, gıcık, göz yanması , bahar
alerjisi ve birçok rahatsız edici kokuya engel olur
Köpük şeklindedir. Köpük hava kanalının içini tamamen
kaplar dezenfektanın akıp uçmasını engeller. 15 dk içinde
yavaş yavaş uçar. ( Havanın sıcaklığına göre değişir )
Kalıcı etkisi vardır. Bakteri oluşmasını engeller.
Taze ve güzel bir koku verir.

sağlığınız için klima sistemizinizi
her serviste dezenfekte ettiriniz !

Uygulama :
Hortumu hava kanalına itin, Basılı tutarak çekin.
Hava kanalınız komple dezenfektan içerikli köpük
kaplar. 10-15 dk. içerisinde yavaş yavaş uçar.

Tüm binek ve ticari araçlar , kamyonetler, minibüsler,
hafif kamyonlar, tarım araçları , inşaat makinaları
otobüsler ve ağır kamyonlar
Stok Kodu

Ölçü / Miktar

825 032

500 ml.

Paket
12 Ad.

15 dk. tüm bakterileri öldürür !!!

Fiyat
........ TL

Hortumu ve klima etiketi içinde
1.Nefesinizi nasıl rahatsız eder ?
Sıcak ve Nem; Klima sisteminizin etrafında, bakteri , küf ve
ma
m
antarı çoğaltabilen ideal durum oluşturur. Araç içindeki kötü koku
bu yüzden oluşur ve nefesinizi rahatsız eder.

2.Sağlığınız için tehlike arz edermi ?
Mikro organizmalar güçlü bir karışım ouşturduğunda nefes alacagınız havanın yapısını bozar ve nefes borusunu aşındırmaya başlar.
Buda Öksürük,gıcık ve göz yanmasına neden olur..

3.Polen Filtresi koruyucu bir etkenmidir?
Çok az, çünkü Mikro organizmalar büyüklüklerine bağlı olarak
polen filtresinden engel tanımadan geçebilirler veya yuvalanabilirler.
Polen filtreniz düzenli olarak değişmezse muhtemelen küf, bakteri
ve mantar oluşur.

4.Klima Sisteminiz "kokarsa"? ne yapmalısınız.
Servisinizde düzenli olarak dezenfekte ettirmelisiniz. Bunun için
"BİZ” yüksek etki gücüne sahip, test edilmiş ,etki madde
karışımı patentlenmiş Dezenfekte edici bu ürünü ürettik.
Ürünlerimiz virüsleri öldürür ve sisteminizi temizler.

Technolit sağlığınız değer verir.
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