Boletim Técnico
Limpa Ar Condicionado
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Limpador para sistemas de ar condicionado e sistemas de ventilação automotivos. Elimina odores
desagradáveis do evaporador, de cigarros, comidas ou bebidas derramadas no estofamento ou tapetes,
deixando o veículo com um cheiro agradável.
Controla a formação de colônias de fungos e bactérias das paredes do sistema. De fácil aplicação, possui
uma válvula especial para aplicação, dispensando o uso de equipamentos adicionais ou desmontagem de
componentes do sistema. Remove os odores fortes, deixando um aroma fresco e limpo no veículo, dando
o aspecto de um veículo novo.

BENEFÍCIOS DO PRODUTO




REMOVE ODORES INDESEJADOS.
TECNOLOGIA DE IONIZAÇÃO.
ODOR AGRADÁVEL AO FINAL DA APLICAÇÃO.

MODO DE USO:
Modo de usar: Recomendamos antes de iniciar o uso de Wynn’s Airco Fresh, retirar do interior do veículo,
alimentos, objetos, roupas e animais de estimação. 1 - Dê a partida no veículo. 2 – Ajuste para recirculação
interna do veículo. 3- Posicione o botão na temperatura máxima a frio. 4- Posicione o botão de ventilação
no máximo e ajustar para frontal. 5- Ligue o sistema de ar-condicionado. 6 – Retire a tampa e posicione o
frasco no assoalho dianteiro, do lado do passageiro, abaixo do painel. 7 - Pressione a válvula até travar e
deixe vaporizar até o término do produto. 8 - Mantenha o veículo fechado e ligado. 9 - Deixe o produto
agindo até o fim da vaporização. 10 - Desligue o veículo e retire o produto do assoalho, feche as portas. 11Após todas estas etapas, abra as janelas e portas e deixe ventilando por alguns minutos.
Nota: Se o veículo possuir filtro de cabine, recomendamos remove-lo durante a aplicação do produto e
verificar a necessidade de troca do filtro após a higienização.
Atenção: Ao pulverizar Limpa Ar Condicionado, permaneça do lado de fora do veículo até o término
da aplicação.

DADOS TÍPICOS
Cor / Aparência
Ponto de ebulição
Densidade

Incolor / Liquido
>78 °C
1,017 g/cm³

