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OMSCHRIJVING 

Airco Cleaner is een actieve schuimreiniger voor het reinigen en desinfecteren van airco’s van 
voertuigen en gebouwen. Het product wordt rechtstreeks op de verdamper aangebracht en 
elimineert en voorkomt onaangename geuren die veroorzaakt worden door micro-organismen.  
 
Na toepassing van de Airco Cleaner van PremTech wordt de vervuiling weggespoeld via het 
reguliere systeem. Het product is neutraal van geur, waardoor de gebruiker na de hand zelf kan 
kiezen welke geur hij of zij prettig vind en aan wil brengen in het systeem.  

ARTIKELNUMMER    600120 (Wit)     
VERPAKKING      Aerosol 250 ml   
VERPAKKINGSEENHEID   Per doos (24 stuks)   

PRODUCT INFORMATIE 
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 Geschikt voor airco’s in voertuigen en gebouwen 
 Stabiel schuim 
 Uitstekende reinigende eigenschappen 
 Ontgeurt en voorkomt de vorming van  

onaangename geuren  
 Makkelijk in gebruik 
 Het product elimineert bacteriën en schimmels 
 Geurloos 
 Geregistreerd met toelatingsnummer N15754 

 

EIGENSCHAPPEN 
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TECHNISCHE INFORMATIE 

 BASIS         Water, oppervlakte actieve stoffen en biociden  
DICHTHEID    930 kg/m³ 
CONSISTENTIE      Schuim 
VERWERKINGSTEMPERATUUR +10°C tot +30°C 

APPLICATIE 
De applicatie dient ten allen tijde uitgevoerd te worden door iemand met kennis van het te reinigen 
systeem. Laat de verwarming van het voertuig 5 minuten draaien. Sluit de recirculatieklep en het airco-
systeem, zodat de verdamper niet meer vochtig is. Lokaliseer de interieurfilter. Verwijder de filterdeksel en 
de interieurfilter. Breng met de slang de Airco Cleaner aan op de verdamper. Laat de Airco Cleaner 15 
minuten inwerken, zonder dat ventilator wordt ingeschakeld. Plaats eventueel een nieuwe interieur- of 
pollenfilter en plaats de deksel terug. Laat nu de ventilator 5 minuten draaien op een lage snelheid, om zo 
de Airco Cleaner uit het systeem te laten weglopen. Laat vervolgens minimaal 3 uur de airco niet draaien, 
voor een zo optimaal mogelijk resultaat.  
 
SOORTEN ONDERGRONDEN 
Nagenoeg alle soorten airco’s en luchtkanalen. 
 
REINIGING HANDEN 
Power & Care Soap. 
 
HOUDBAARHEID 
Ongeveer 24 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats,  
tussen +5°C en +25°C. 
 
EXTRA INFORMATIE 
PremTech Airco Cleaner is een desinfectiemiddel voor het aircosysteem met toelatingsnummer 15754N. 

PRAKTISCHE INFORMATIE 


