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AAIIRRCCOOMMAATTIICC IIIIII
Equipamento para higienização de ar- condicionados automotivos.

Descrição:

Wynn’s AircoMatic III é um equipamento com a moderna tecnologia de oxi-sanitização e
limpeza ultra-sônica para sistemas de ar-condicionados e ventilação automotivos. De
ultima geração, consegue realizar trabalhos de oxisanitização ou ionização em um
mesmo sistema.

Wynn’s AircoMatic III utiliza o ozônio para diminuir as colônias de bactérias e fungos
dentro do sistema de ventilação e ar-condicionado e do interior do veículo, deixando o
ambiente com aspecto confortável e fresco.

Wynn’s AircoMatic III utiliza a ionização para eliminar odores desagradáveis no sistema
de ar condicionado. Elimina odores de tabaco e odores de alimentos e bebidas
derramados, odores de superfícies de veículos, incluindo tapetes e estofados.

Serviço completo, é realizado em cerca de 15 a 20 minutos. Ideal para
recondicionamento de carros usados.

Principais vantagens:

 ELIMINA MAUS ODORES DENTRO DO VEÍCULO.
 DIMINUI COLÔNIAS DE FUNGOS E BACTÉRIAS.
 LIMPEZA RÁPIDA DE ATÉ 15-20 MINUTOS.
 NÃO DEIXA RESÍDUOS NO INTERIOR DO VEÍCULO.

BBOOLLEETTIIMM TTÉÉCCNNIICCOO
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