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CRC AIRCO CLEANER 
 

Viite: 10702 

1. YLEISKUVAUS 
CRC Airco Cleaner -ilmastointilaitteiden puhdistaja poistaa ilmastointijärjestelmän haihduttimen 
likaantumisesta johtuvan häiritsevän hajun. Ainutlaatuisen koostumuksensa ansiosta CRC Airco 
Cleaner -puhdistajan vaahto puhdistaa ilmastointijärjestelmän erittäin tehokkaasti. Jättää raikkaan 
tuoksun. 

2. OMINAISUUDET 
• Puhdistaa kaikki haihduttimen ja ilmakanavien epäpuhtaudet. 
• Käytetty ponnekaasu ei vahingoita otsonikerrosta. 

3. KÄYTTÖKOHTEET 
• Kaikki ilmastointijärjestelmät (auton, kotona ja toimistossa), etenkin käyttämättömän kauden 

(talvi) jälkeen. 

4. KÄYTTÖOHJEET 
• Irrota pöly- ja/tai siitepölysuodatin ja muut suodattimet, avaa ilmastointilaitteen tuloilmakanava 

kokonaan.  
• Varmista, ettei ilmastointilaitteen poistoaukko ole tukkeutunut. 
• Anna moottorin käydä joutokäyntiä siten, että ilmastointitoiminto on pois käytöstä (OFF).  
• Sumuta tuotetta tasaisesti tuloilmakanavaan. Älä päästä vaahtoa kosketuksiin sähköisten osien, 

esim. radion, kanssa.  
VARO liikkuvia osia, kun olet moottorin läheisyydessä. 
• Sammuta moottori ja anna vaahdon vaikuttaa 15 minuuttia.  
• Käynnistä moottori uudelleen ja anna sen käydä joutokäynnillä 10 - 20 minuuttia siten, että 

lämmitys- ja ilmastointijärjestelmä on maksimiteholla.  
• Toimenpiteen aikana huolehdi huoneen ilmanvaihdosta avaamalla ovet ja ikkunat. Anna 

aktiivivaahdon haihtua kokonaan. Jätä auton konepelti auki.  
• Aerosolin sisältö riittää koko ilmastointijärjestelmän puhdistamiseen. 

5. TYYPILLISET TUOTETIEDOT (ilman ponneainetta) 
Ulkonäkö  : maitomainen vaahto 
Käyttölämpötila : 15°C - 35°C 

6. PAKKAUS 
Aerosoli : 12 x 400 ml 
Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat 
huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus 
kohteeseen testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja 
takuita. Tämä tekninen lähtötietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lainsäädäntöön, osien 
saatavuuteen ja saatuihin uusiin kokemuksiin. Viimeisin ja ainoa voimassa oleva tämän teknisen lähtötietolomakkeen 
versio lähetetään asiakkaan pyynnöstä. Tiedote on julkaistu myös Web-sivustollamme osoitteessa: www.crcind.com.  
Suosittelemme rekisteröitymistä verkkosivustolle kyseisen tuotteen tietoja varten. Näin saat päivitetyt tuotetiedot 
automaattisesti. 
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