CLIM PUR
ÈISTÍCÍ SPREJ KLIMATIZACE

VALEO CLIM PUR - TROJNÁSOBNÝ ÚÈINEK
Vlhkost a omezený prostor klimatizace podporují vznik bakterií a hub v kabinovém filtru,
ve výstupech ventilátoru a ve výparníku. Tyto bakterie se rychle rozmnoují v celé klimatizaci
a pøedstavují hlavní riziko pro pasaéry vozidla - kýchání, infekci oèí, alergické reakce,
nepøíjemný zápach a pro systém klimatizace nefunkènost kabinového filtru, koroze výparníku, atd.
Pro odstranìní tìchto neádoucích úèinkù a pro údrbu klimatizace Valeo nabízí èistící spray Clim Pur.
Clim Pur má silný antibakteriální úèinek, èistí a dezinfikuje celý klimatizaèní systém a pøedchází vzniku
nových mikroorganismù. Navíc má preventivní antikorozní úèinek a znaènì sniuje riziko úniku chladiva
z chladícího systému. Ve srovnání s bìnými pøípravky, jejich cílem je sníit zápach v kabinì,
Clim Pur zajiuje trojí úèinek
èistí, dezinfikuje a ochraòuje.
Valeo garantuje úèinnost tohoto pøípravku po dobu 10 mìsícù. Jemnì osvìuje vzduch v kabinì.
Tento výrobek by mìl být pouíván pøi kadé výmìnì kabinového filtru. Pro dosaení optimální úèinnosti
klimatizace je výmìna filtru doporuèována kadý rok nebo kadých 15000 km. Clim Pur je urèen
pro vechny typy chladících systémù osobních vozù, autobusù i nákladních vozù.
Univerzální návod na pouití je obsahem kadého balení. Ten vak musí být pouíván dle specifikací
jednotlivých výrobcù vozidel pøítomnost a typ filtru, jeho umístìní, poèet vývodù ventilátoru, atd.
Clim Pur je absolutnì nekodný jak pro uivatele, tak pro øidièe. Jeho aktivní sloka odpovídá
standardùm AFNOR NFT72300 a EN1040. Neobsahuje ádné toxické ani zdraví kodlivé látky.
Je nehoølavý a je zaloen na bázi vody. Tím je etrný k ivotnímu prostøedí.

Clim Pur je k dostání v distribuèní síti ACI v následujících baleních:
VA 698984 - balení 1ks
VA 698985 - balení 15ks
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Clim Pur - trojnásobný úèinek
Èistí, dezinfikuje a má silný antibakteriální úèinek
PRO POCIT ÈISTOTY A SVÌESTI
Vlhkost a omezený prostor klimatizace podporuje vznik bakterií a hub, které se rychle rozmnoují
v celé klimatizaci a jsou pøíèinou nepøíjemného zápachu, alergických reakcí jako kýchání a infekce oèí
a mohou být také pøíèinou koroze výparníku.
Clim Pur má silný antibakteriální úèinek, èistí a dezinfikuje celý klimatizaèní systém
a pøedchází vzniku nových mikroorganismù. Výsledkem je èistý a zdravý vzduch v kabinì vaeho vozidla.

NÁVOD NA POUITÍ

1. Demontujte møíku nasávání vzduchu pod pøedním oknem vozidla
2. Vyjmìte kabinový filtr - postupujte dle technické pøíruèky vozidla
3. Nastartujte motor, nastavte ventilátor na maximální výkon
- studený vzduch, pøední okruh, vypnutá klimatizace, vypnutá vnitøní cirkulace vzduchu
4. Nasaïte aplikátor na tlakovou nádobu (je obsahem balení)
5. Vsuòte aplikátor do vnìjího nasávání vzduchu a stlaèením ventilu na tlakové nádobì
vyprázdnìte celý její obsah po cca 7 sekundových intervalech.
UPOZORNÌNÍ: Tlakovou nádobu je nutné dret ve vertikální poloze
6. Vypnìte ventilaci a nechte látku pùsobit po dobu 10 minut
7. Zapnìte opìt ventilaci na maximální výkon a nechte opìt 10 minut bìet
8. Vypnìte ventilaci. Tímto je dezinfekce hotová.
Vlote nový kabinový filtr a nasaïte zpìt krycí møíku pod èelním oknem

DÙLEITÉ UPOZORNÌNÍ

Výrobce doporuèuje pouití dezinfekèního pøípravku ClimPur minimálnì 1krát za rok.
V pøípadì, e i po pouití dezinfekèního prostøedku je cítit zápach, je nutná kontrola klimatizace
ve specializovaném servisu. Èastou pøíèinou je ucpání odtokového potrubí pod výparníkem.
Obsah dezinfekèního prostøedku ClimPur je urèen pro jeden automobil.
Jednoduchá aplikace bez speciálního náøadí.

BEZPEÈNOST PØI PRÁCI
Clim Pur je nehoølavý a neobsahuje ádné nebezpeèné a zdraví kodlivé látky.
Nádoba je pod stálým tlakem. Nevystavujte pøímému slunci. Nevystavujte teplotám vyím ne 50 °C .
Nevhazujte do ohnì. Vyhnìte se kontaktu s pokokou a zasaení oèí. Skladujte mimo dosah dìtí.
Výrobek odpovídá standardùm normy AFNOR NFT72300 A EN1040.
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