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Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.  
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SPREJ KLIMA REFRESH 
Klima Refresh 

POPIS Parfémový olej, který rychle odstraňuje nepříjemné pachy vznikající vlivem bakte-
rií a plísní v klimatizačních zařízeních, vzduchových kanálech nebo v interiérech 
motorových vozidel. Jednoduché použití prostředku bez demontáže pylových 
nebo prachových filtrů. Poskytuje příjemnou svěží vůni. 

VLASTNOSTI - vytváří čerstvé a čisté ovzduší 
 - zbavuje klimatizace zápachů způsobených plísněmi a bakteriemi 
 - zvyšuje jízdní komfort 

TECHNICKÁ DATA Báze : alkoholový roztok se speciálními ten-
zidy a vonnými látkami 

 Barva / vzhled : žlutá 
 Forma : aerosol 
 Vůně : charakteristická 
 Bod vzplanutí : není použitelný 
 Minimální trvanlivost v originálním  
 uzavřeném obalu : 24 měsíců 

OBLAST POUŽITÍ  Pro čištění klimatizačních systémů a interiérů motorových vozidel. U vozidel s io-
nizačním zařízením nebo ionizátorem je nutné tuto funkci před použitím vypnout. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Dózu před použitím dobře protřepat. Nastartovat motor a zapnout klimatizaci (AC). 
Teplotu nastavit na minimum (chlad), distribuci vzduchu nasměrovat na čelní sklo 
(nahoru), přepnout na vnitřní cirkulaci a nastavit maximální výkon ventilátoru. Vy-
pnout ionizátor nebo ionizační zařízení, pokud je klimatizace obsahuje. Podle ná-
vodu upravit krabičku na stojánek a vložit do něj dózu tak, aby se prostředek mohl 
volně rozprašovat směrem vzhůru. Stojánek s dózou umístit před nasávací otvor 
větrání, který bývá nejčastěji v prostoru nohou spolujezdce. Následně zatlačit ven-
til dózy tak, až se zajistí a začne rozprašovat prostředek. Ihned opustit vozidlo, 
zavřít všechny dveře vozidla a nechat zavřená všechna okna. Po 10 minutách 
otevřít všechny dveře, vypnout motor a nechat vozidlo cca 10 minut vyvětrat. 

POZNÁMKA Během rozprašování prostředku z dózy nesmí být ve vozidle nikdo přítomen! 

DOSTUPNÁ BALENÍ 75 ml aerosolová dóza Obj. č. 21465 D-GB 
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