
 
 

PROFESSIONAL CLEANING SYSTEM TECHNICAL INFO 
 

AIR CLEAN 
 

 

Uvedené údaje majú len informatívny charakter a je možné ich používať iba ako vodítko. Pri  posudzovaní vhodnosti použitia výrobku je nutné, aby sa zákazníci riadili vlastnými skúsenosťami a 
testami. Firma Veidec preto nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za škody a straty spôsobené nesprávnym použitím výrobku. 

 

Popis výrobku 
AIR CLEAN je výrobok špeciálne vyvinutý na čistenie a osvieženie vzduchu v klimatizáciách a 
systémoch s cirkuláciou. 
 
Oblasť použitia 
AIR CLEAN sa používa vo všetkých typoch dopravných prostriedkov, ktoré majú klimatizačný 
systém, v uzavretých miestnostiach ako sú reštaurácie, kancelárie, hotelové izby, zafajčené 
miestnosti, ďalej tiež v chladničkách, v mrazničkách alebo na obuv, odevy a textílie. 
 
Výhody 

• Unikátny spôsob použitia 
• Účinne odstraňuje nepríjemný zápach 
• Rýchla a jednoduchá aplikácia 
• Poskytuje príjemnú sviežu vôňu 
• Neodkvapkáva, vytvára jemnú hmlu 
• Obsahuje uhlíkovo neutrálny hnací plyn GREEN PROPELLANT, ktorý je 

vyprodukovaný prirodzene s využitím odpadu. Nahrádza propán, bután a 
DME získavané z ropy a zemného plynu. 

 
Návod na použitie 

• Pred použitím sprej dôkladne pretrepte. 
• Najvyššia účinnosť sa dosiahne pokiaľ je peľový filter čistý a priechodný. Pokiaľ nie je, 

vymeňte ho za nový. 
• Naštartujte motor a nechajte ho bežať na voľnobeh. 
• Zapnite klimatizáciu, nastavte ventilátor na maximum a zapnite funkciu vnútornej 

cirkulácie. 
 

• Čistenie klimatizácie 
Postavte AIR CLEAN do priestoru nasávania cirkulačného vzduchu 
(priestor pre nohy spolujazdca alebo sedadlo vodiča). 
 

• Čistenie interiéru vozidiel 
Posuňte predné sedadla dopredu a postavte AIR CLEAN uprostred vozidla. 

 
• Spusťte ventil a zavrite všetky dvere. 
• Po vyprázdnení náplne nechajte bežať motor ešte asi 5 minút. 
• Vypnite motor a priestor na 10 minút vyvetrajte. 

 
Pre zvýšenie účinnosti môžete vykonávať obe čistenia zároveň. 
 
Fyzikálne vlastnosti  

Skupenstvo pri 20 °C Kvapalina 

Typ chemikálie Zmes etheru a alkoholu 

Vôňa Mentolová 

Teplota aplikácie +5 až +30 °C 

Vzhľad Bezfarebný 

Hustota 0,713 g/cm3 pri 15°C (D4052) 

 
Balenie 
AIR CLEAN je dodávaný ako 150 ml sprej. 
 
Skladovanie 
Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestností (5 – 25 °C). 
Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajte mimo zdroja zapálenia. 
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.  
 
Zdravie a bezpečnosť 
Tento informačný materiál nenahradzuje kartu bezpečnostných údajov. Pred použitím výrobku 
si dôkladne prečítajte kartu bezpečnostných údajov AIR CLEAN. 

 
 
 

 


