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Μυκητοκτόνες ταμπλέτες, για κλιματιστικά splitCOR10047

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ  &  ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εκπτώσεις Τιμοκαταλόγου: Σελ. 10

90

Οι τιμές επιβαρύνονται με το τρέχον Φ.Π.Α. 

Περιγραφή

Περιγραφή

Οι μυκητοκτόνες αυτές ταμπλέτες αποτρέπουν την ανάπτυξη γλίτσας και 

βουλωμάτων στην αποχέτευση, στο δοχείο αποστράγγισης και στην αντλία 

συμπυκνωμάτων ελαχιστοποιώντας το ρίσκο υπερχείλισης.

Αποτρέπουν έτσι τη δημιουργία των βλαβερών για την υγεία βακτηριδίων.

Καταπολεμούν επίσης ένα ευρύ φάσμα επιβλαβών βακτηρίων και μικροβίων 

που δημιουργούνται στην αποχέτευση των κλιματιστικών, συμπεριλαμβανο-

μένων και εκείνων που προκαλούν το κοινό κρυολόγημα και άλλες αναπνευ-

στικές παθήσεις. Κατά συνέπεια βοηθούν στη βελτίωση της ποιότητας του 

αέρα, στην εξαφάνιση της δυσοσμίας και γενικά της υγιεινής του συστήματος. 

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΕΣ  ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ  ΓΙΑ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ  SPLIT

Περιεχόμενο

Μυκητοκτόνες ταμπλέτες, για κλιματιστικά
έως 52 kWCOR10044

COR10046

Μια δόση (1 ταμπλέτα)

Μυκητοκτόνες ταμπλέτες, για κλιματιστικά
έως 17 kW

Μια δόση (3 ταμπλέτες)

Οι ταμπλέτες αυτές αποτρέπουν την ανάπτυξη γλίτσας και βουλωμάτων 

στην αποχέτευση, στο δοχείο αποστράγγισης και στην αντλία 

συμπυκνωμάτων ελαχιστοποιώντας το ρίσκο υπερχείλισης 

των συμπυκνωμάτων.

Περιέχουν 40% υψηλής απόδοσης βιοκτόνο (ανά το βάρος της 

ταμπλέτας). Εργαστηριακά αποδεδειγμένα η αμερικανικής 

προελεύσεως ταμπλέτες, σκοτώνουν το 99% των γνωστών 

βακτηριδίων που προκαλούν τη νόσο των λεγεωνάριων (LDB).

Καταπολεμούν επίσης ένα ευρύ φάσμα επιβλαβών βακτηρίων και 

μικροβίων που δημιουργούνται στην αποχέτευση των κλιματιστικών 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προκαλούν το κοινό 

κρυολόγημα και άλλες αναπνευστικές παθήσεις. Κατά συνέπεια 

βοηθούν στην βελτίωση της ποιότητας του αέρα και στην εξαφάνιση 

της δυσοσμίας στο σύστημα, από την ανάπτυξη μυκήτων και 

μικροβίων. Οι ουδετεροποιητές pH που περιέχουν οι ταμπλέτες 

προστατεύουν το δοχείο αποστράγγισης από τη διάβρωση. 

Ικανότητα καθαρισμού για έως και 3 μήνες μετά τη συντήρηση.

Οι μυκητοκτόνες αυτές ταμπλέτες σκοτώνουν το 99% των γνωστών 

βακτηριδίων που προκαλούν τη νόσο των λεγεωνάριων (LDB).

Είναι μελετημένες για χρήση στην αποχέτευση οικιακών 

κλιματιστικών μονάδων split.

Είναι ασφαλής στη χρήση, μη διαβρωτικές, τελείως διαλυτές και συμβατές

με όλα τα υλικά και εξαρτήματα των κλιματιστικών     

Περιεχόμενο

Μια συσκευασία 
10 τεμ. σε blister

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ITALY


