
Air Co Refresh 

Čistilna sredstva 

Visoko zmogljiv izdelek za čiščenje klimatskih naprav. Unikatna oprijemljiva pena zagotavlja hitro in 
učinkovito čiščenje vseh zračnih sistemov in kanalov. Uporaba topil z blagim vonjem zagotavlja, da se 
vozilo lahko v najkrajšem možnem času vrne kupcu.

Koda: 85788 (ACC)  
Gozdni sadeži - 300 ml 

Koda: 86089 
(ACE) Evkaliptus - 300 ml 

Lastnosti 

• Priročen sistem uporabe (v razpršilu)
• Edinstveno dolgotrajno delovanje pene
• 1 m podaljšek za uporabo v dolgih kanalih
• Ne vsebuje etilnega alkohola
• Topilo z blagim vonjem

Prednosti 

• Enostaven nanos
• Zagotavlja hitre in učinkovite rezultate
• Omogoča doseg težko dostopnnih mest
• Zagotavlja hitro vrnitev vozila
• Brez neprijetnega vonja

Uporaba 

Klimatske naprave se vse pogosteje pojavljajo v današnjih vozilih, ta trend pa naj bi se v prihodnje še povečal.
Glavna pomanjkljivost klimatske naprave je, da hitro konča na deponiji, če se ne vzdržuje redno. Čistilna pena Air Co Refresh je 
zasnovana tako, da jo z podaljšanim nastavkom vbrizgate direktno v center sistema, nato pa se pena utekočini ter odteče skozi 
odtočne cevi.
Da bi dosegli optimalne rezultate z čistilom za klimatske naprave Air Co Refresh, je pomembno, da je nastavek pravilno usmerjen.
To lahko vključuje odstranitev kanalov, filtrov in drugih komponent v sistemu. Včasih je to težko opravilo, saj je potebno nekaj 
znanja, da določite natančen položaj vseh komponent. Zaradi očitnih težav pri odstranjevanju kanalov, filtrov itd. smo dodali 1 m 
podaljšan nastavek, ki bo odprravil veliko teh težav. Nastavek vstavite v priročno odprtino blizu zunanje strani uparjalnika. Izdelek 
razpršite med gibanjem cevi v krožnih gibih. To lahko izvedete pred ali med vklopom ventilatorja. Delovanje ventilatorja črpa 
tekočino iz pene v uparjalnik.

Navodila za uporabo: 

•Pločevinko pred uporabo dobro pretresite.
•Peno napršite čim bliže uparjalniku.To lahko storite pri izhodu iz uparjalnika.
•Šobo razpršilnega nastavka nastavite blizu ali proti uparjalniku.
•Glede na velikost sistema, ki ga želite očistiti, uporabite največ eno pločevinko čistila.
•Pustite, da izdelek začne učinkovati (vsaj 15 minut).
•Vklopite ventilator na počasno hitrosti - 5 minut.



Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground 
Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi 
s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane 
tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata 
nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen 
ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo 
(vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Tehnične informacije 

85788, 86089 

Air Co Refresh, 300 ml 

24 mesecev

Posamezna 

Lahko vnetljivo

116g/L 

ACC / ACE 

3402 90 90 

Koda: 

Naziv:

Rok uporabe: 

Prodajna enota: 

Varnostno opozorilo: 

VOC: 

Oznaka: 

Tarifna številka: 

Varnostni list:  Da 

Oblika: 

Nanos: 

Bela pena 

V obliki razpršila z 1 m 

podaljšanim nastavkom  

Odstranitev: Počakajte, da se pena razgradi in 
odstrani umazanijo

Razgradnja pene: 5 minut 

Vonj: Prijetnega vonja - gozdni sadeži, 
evkaliptus

Set 5 podaljšanih nastavkov: 86236 00  
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