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COR10033 Αφρός καθαρισμού "Foaming Cleaner", σε σπρέι 590 ml

COR10028

COR10029

Εκπτώσεις Τιμοκαταλόγου: Σελ. 10 Οι τιμές επιβαρύνονται με το τρέχον Φ.Π.Α. 

Το "Foaming Cleaner" είναι αφρός καθαρισμού σε σπρέι (αεροζόλ) 

έτοιμος προς χρήση. Χρησιμοποιείται σαν απορρυπαντικός αφρός 

για τον καθαρισμό του συμπυκνωτή (condenser) και των φίλτρων 

σε συστήματα κλιματισμού και ψύξης. 
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Αποτελεσματικό υγρό καθαριστικό για τον καθαρισμό της εξωτερικής 

επιφάνειας (χάλκινης ή αλουμινένιας) του συμπιεστή και του εξατμιστή. 

Υγρό καθαριστικό, αραιωμένο (1 προς 9) -  δοχείο, υγρό 1 ltσε πλαστικό

Υγρό καθαριστικό, -  δοχείο, υγρό 5 ltαραιωμένο (1 προς 9) σε πλαστικό

Υγρό καθαριστικό, για πηνία (coil) συμπυκνωτών, εξατμιστών - 
σε πλαστικό δοχείο, υγρό 3,8 ltCOR10034

Αποτελεσματικό υγρό καθαριστικό για τον καθαρισμό των πηνίων (coil).
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ΧΗΜΙΚΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Δεν καταστρέφει τις επιφάνειες που χρησιμοποιείται.

Ο αφρός προσκολλάτε επίσης ιδανικά σε κάθετες επιφάνειες. 

Απλά ψεκάστε με το προϊόν την επιθυμητή προς καθαρισμό επιφάνεια, 

περιμένετε λίγα λεπτά και μετά ξεβγάλετέ τη με άφθονο νερό. 

Το καλοκαίρι μπορείτε ν' αφήσετε να στεγνώσει φυσικά ο αφρός χωρίς 

να χρειαστείτε ξέβγαλμα. Μπορείτε να κρατάτε το προϊόν αυτό όρθιο 

ή ανάποδα. 

Η σύσταση αυτού του υγρού βασίζεται στην καυστική σόδα (NaOH) και 

χρησιμοποιείται συμπυκνωμένο ή αραιωμένο. Με το δυνατό αφρό που 

δημιουργεί το υγρό αυτό καθαρίζει σε βάθος κάθε επιφάνεια (ακόμα και 

κάθετες) και τις κάνει σαν καινούργιες χωρίς να τις καταστρέφει. 

Αφαιρεί όλους τους τύπους των λιπαντικών, λάδια, σκόνη, σκουριά κ.λπ.  

Χρησιμοποιείται σαν απορρυπαντικός αφρός (συμπυκνωμένο ή αραιωμένο)

για τον καθαρισμό των πηνίων του συμπυκνωτή και του εξατμιστή.

Είναι ένα μη όξινο, μη καυστικό προϊόν, φιλικό προς το περιβάλλον, που δεν 

καταστρέφει / προσβάλλει χημικά τα πηνία και τα εξαρτήματα. 

Ο δυνατός / αποτελεσματικός αφρός που δημιουργεί το υγρό αυτό καθαρίζει 

σε βάθος και απομακρύνει  πλήρως τη βρωμιά από τα πηνία σε συστήματα 

κλιματισμού, ψύξης και σε αντλίες θερμότητας
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