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Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.  
Zpracováno dne 15.10.2020 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 22/04/08/2020. 

ULTRAZVUKOVÝ ČISTIČ KLIMATIZACE 
Klimareiniger ULTRASONIC 

POPIS Čistič rychle a jednoduše odstraňuje (v cca 10 minutách) mikroby, houby a bakte-
rie, jako jsou např. bakterie způsobující Legionářskou nemoc, z klimatizačních 
a větracích soustav v osobních a užitkových vozidlech a autobusech. Zbaví interiér 
vozidla nepříjemných zápachů a čistý vzduch osvěží lehkou citronovou vůní. Je 
doporučeno toto čištění provádět jednou ročně v rámci pravidelné prohlídky vozi-
dla. Používejte biocidní přípravky opatrně. Před použitím si vždy přečtěte in-
formace na štítku a v produktové informaci. 

VLASTNOSTI - jednoduché použití 
  - aplikovatelný všemi běžnými ultrazvukovými čisticími přístroji 
  - optimalizuje hospodárnost použití 
  - zvyšuje bezpečnost jízdy 
  - čistí vstupní vzduchové kanály 
  - zlepšuje jízdní komfort 
  - ničí mikroby, houby a bakterie 
  - odstraňuje nepříjemný pach 

TECHNICKÁ DATA Báze : dezinfekce, odstraňovač zápachů, vůně 
 Forma : kapalina 

Barva / vzhled : bez barvy 
 Hustota při +20 °C : 1,0 g/cm3 
 Vůně : bez vůně 
 Obsah rozpouštědel : 0,0 % hmotnostní 

Bod vzplanutí : nedá se použít 
 Rozpustnost / mísitelnost : mísitelný s vodou  
 Skladovatelnost v neotevřeném 
 originálním obalu : 24 měsíců 

OBLAST POUŽITÍ  Pro čištění a dezinfekci klimatizačních a větracích soustav osobních a užitkových 
vozidel a autobusů. Pro odstranění nepříjemných zápachů z interiérů motorových 
vozidel. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Čisticí kapalina může být aplikována všemi běžnými a na trhu dostupnými ultra-
zvukovými čisticími přístroji pro čištění klimatizačních systémů. Lahvička se šrou-
bovým hrdlem a sítkem se připevní k přístroji, nebo se čisticí tekutina přímo nalije 
do nádržky přístroje. Obsah lahvičky 100 ml odpovídá jednomu čištění. 

POZNÁMKA Během čisticího procesu se nesmí ve vozidle nacházet žádná osoba! Dodržet pra-
covní postup čištění výrobce čisticího přístroje! 

DOSTUPNÁ BALENÍ 100 ml plastová lahvička Obj. č. 4079 D 
 5 l plastový kanystr Obj. č. 21497 D-GB-I-E-P 

PRODUKTOVÁ INFORMACE 


