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ČISTIČ KLIMATIZACE 
Klimaanlagenreiniger (Spray) 

POPIS Prostředek je speciální čisticí kapalina, která bez nutnosti demontáže jednoduše 
a účinně zbavuje klimatizační zařízení v osobních a užitkových automobilech, au-
tobusech a také v domácích klimatizacích plísní a bakterií (jako je např. legionář-
ská bakterie). Čistič zanechává po vyčištění čerstvou a příjemnou vůni. Používejte 
biocidní přípravky opatrně. Před použitím si vždy přečtěte informace na 
štítku a v produktové informaci. 

VLASTNOSTI - ničí plísně a bakterie 
  - čistí vzduchové kanály 
  - odstraňuje nepříjemný pach 
  - zajišťuje čerstvý a čistý vzduch 
  - vytváří ochranný film 
  - zlepšuje jízdní komfort 
  - mikrobiologický posudek k dispozici 

TECHNICKÁ DATA Báze : dezinfekce, odstraňovač zápachů 
Barva / vzhled : bez barvy 

 Rozpustnost ve vodě : mísitelný 
Vůně : charakteristická 

 Forma : aerosol, kapalina 
Bod vzplanutí : nedá se použít 

 Hodnota pH : 7  
 Skladovatelnost v neotevřeném 
 originálním obalu : 24 měsíců 

OBLAST POUŽITÍ  Přípravek je určený k čištění a dezinfekci klimatizace osobních a užitkových vozi-
del, autobusů a rovněž domácích klimatizačních jednotek. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Obsah balení: 
Obsah sprejové dózy postačí na jedno vozidlo nebo na klimatizační jednotku. Při 
použití je nutné dodržovat servisní doporučení k čištění výrobce klimatizace nebo 
vozidla. Pokud výrobce nevydal takové doporučení, je třeba postupovat dle násle-
dujícího doporučeného způsobu použití čističe klimatizace ve spreji. U klimatizací 
v užitkových vozidlech a autobusech a v domácích jednotkách je také možné čis-
ticí kapalinu stříkat rovnou na povrch výparníku. 

 Doporučený postup LIQUI MOLY: 
 - Během čištění otevřít okna a důsledně při práci zabránit vdechování výparů. 
 - Zkontrolovat, zda jsou volné odtoky kondenzované vody. 

- Povrch výparníku vysušovat po dobu 10 minut při běžícím motoru a při těchto 
nastaveních teploty a cirkulace vzduchu: 

● Vypnout klimatizaci a přepnout na režim cirkulace vzduchu. 
● Přívod vzduchu přepnout na spodní prostory (k nohám). 
● Teplotu a ventilátor nastavit na maximum. 

Čištění klimatizace: 
-  Zavést do zařízení stříkací sondu čističe směrem k výparníku (ke středu vozidla). 

Viz pokyny pro konkrétní typy vozidel na www.liqui-moly.biz. 
- Působením čisticí kapaliny při opatrném posouvání stříkací sondy sem a tam 

důkladně opláchnout a očistit výparník. 
- Čisticí kapalinu nechat působit 15 až 20 minut. 
- Povrch výparníku opět vysušovat po dobu 10 minut při běžícím motoru a při stej-

ných nastaveních tepla a vzduchu jako před jeho čištěním. 
- Vyčistit nebo vyměnit prachový a pylový filtr. 
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ČISTIČ KLIMATIZACE 
Klimaanlagenreiniger (Spray) 

POZNÁMKA  Eventuálně uniklou čisticí kapalinu je potřeba odstranit pomocí savé textilie a vody. 

DOSTUPNÁ BALENÍ  250 ml aerosolová dóza Obj. č. 4087 D-GB-I-E-P 
  250 ml aerosolová dóza  Obj. č. 2870 D-DK-FIN-N-S 
  250 ml aerosolová dóza  Obj. č. 21532 F-D 
 250 ml aerosolová dóza  Obj. č. 21627 RO-CZ-SK 
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