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Link do produktu: http://www.pasja.koszalin.pl/klimatyzacja-normatek-nt-1027-p-24014.html

Klimatyzacja Normatek ( NT
1027 )
Cena

14,32 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

NT 1027

Kod producenta

normatek NT 1027

Opis produktu
Preparat NT-1027-600 to znakomity środek do czyszczenia i odświeżania klimatyzacji samochodowych, biurowych oraz
mieszkalnych. Substancja w nim zawarta posiada właściwości antybakteryjne. Zabija bakterie, grzyby i wirusy, a nieprzyjemne
zapachy zastępuje świeżym cytrusowym zapachem. Preparat jest bezpieczny i łatwy w użyciu, może być stosowany także we
wnętrzach samochodów ciężarowych, dostawczych, kempingowych oraz łodzi. Szybko eliminuje nieprzyjemne zapachy
wywoływane nie tylko zanieczyszczoną klimatyzacją, ale i paleniem papierosów bądz obecnością zwierząt.

Zastosowanie:
Można stosować we wszystkich typach samochodów zarówno przy czyszczeniu ich wnętrz jak i ich systemów klimatyzacji oraz
w budynkach. Środek ten skutecznie eliminuje z układu nawiewów oraz z parownika wszelkie szkodliwe mikroorganizmy, w
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tym:
a). bakterie
b). grzyby
c). roztocza

Sposób użycia:
Wyłączyć klimatyzacje, nawiew postawić w pozycji cyrkulacji wewnętrznej. Wyłączyć dmuchawy nawiewu. Umieścić wylot rurki
głęboko w głównym kanale klimatyzacji (do preparatu dodawany jest odpowiedniej długosci przewód). Przez kilka sekund
dozować preparat tak, aby piana znalazła się wzdłuż całego kanału dolotowego. Odczekać 15 min na zewnątrz samochodu
bądź pomieszczenia z klimatyzacją. Następnie włączyć wentylacje zapewniając jednocześnie dobre wietrzenie
samochodu/pomieszczenia. Wskazane jest również spryskanie miejsca usadowienia filtra klimatyzacji - przeciwpyłkowego. Po
tym zabiegu można już normalnie uruchomić klimatyzację.

Pojemność 600 ml
KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU
KARTA TECHNICZNA
Opakowanie zbiorcze zawiera 12 sztuk

Normatek
Normatek - Chemia techniczna i przemysłowa, odrdzewiacze, smary
miedziane, ceramiczne i środki antykorozyjne

NORMATEK Chemia Techniczna – to przedsiębiorstwo z 12 letnim
doświadczeniem w zakresie produkcji środków chemicznych do zastosowania
profesjonalnego. Jesteśmy obecni na rynku krajowym oraz rynkach
zagranicznych: Czechy, Litwa, Ukraina, Niemcy, Słowacja, Łotwa, Estonia,
Rumunia.
Nasze branże to:
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przemysł
motoryzacja
przetwórstwo tworzyw sztucznych
chemia obiektowa
Nasze produkty mają zastosowanie w procesach produkcji, utrzymania ruchu,
logistyce, serwisach.
Normatek z powodzeniem konkuruje na rynku ze znanymi markami
zagranicznych firm, dając możliwość naszym klientom produkt o bardzo
wysokiej jakości za przystępną cenę.
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