
Loctite® Higiéniai Spray
Általános felhasználású légkondicionáló tisztító és fertőtlenítő spray

A fertőtlenítőszereket biztonságosan alkalmazza! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!



Loctite® Higiéniai Spray
Általános felhasználású légkondicionáló tisztító és fertőtlenítő spray

A Loctite® Higiéniai Spray ideális fertőtlenítésre és szagtalanításra gépkocsik
belső terében, légkondicionálóiban. A termék hatékony a levegőben ill.
a felületen lévő baktériumok, gombák és vírusok ellen. A kellemetlen 
szagokat friss mentol és eukaliptusz illatra cseréli.

Gyorsan eltávolít minden kellemetlen illatot gépjárművek légkondicionálóiból, valamint a
sokáig megmaradó dohányfüstöt, állati szagokat is.
• Kis helyen elfér, gyors tisztítás, kényelmes, azonnal használható

• Tisztán tart minden teret 50 m3-ig 

• 15 perc után a fertőzés és az allergia kockázata csökken, a kellemetlen szagok friss, 
tiszta mentol, eukaliptusz illatra cserélődnek

A Loctite® Higiéniai Spray használata könnyű és biztonságos. Használható belső terek pl.
kamionok, tehergépkocsik, lakókocsik és hajók fertőtlenítésére. 

Hatékony sokféle Gram-pozitív és Gram negatív baktérium, 
saválló bacilusok, liofil vírusok (herpesz és influenza) 
élesztőgombák és gombák ellen

Friss mentol és eukaliptusz illatú
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Jellemzők:



Használati utasítás:

1. Alaposan tisztítsa meg a belső felületeket 
2. Jól rázza fel a terméket 
3. Indítsa be a motort. Tegye meg a szükséges 

biztonsági intézkedéseket
4. Kapcsolja be a légkondicionálót keringtető 

üzemmódban teljesen nyitott ventilátorokkal 
5. Nyomja meg a flakon tetején lévő szelepet addig 

amíg bekattan a helyére (lásd a mellékelt ábrán).  
A flakon automatikusan kiürül 

6. Tegye a terméket függőleges helyzetbe a hátsó 
ülés és a padló közé   

7. Szálljon ki az autóból és csukja be az ajtókat ill. húzza 
fel az ablakokat

8. Hagyja 15 percig hatni a terméket 
9. Ezután nyisson ki minden ajtót és jól szellőztessen ki 

Egy nyomás

Ismételt alkalmazás

1. Jól rázza fel a terméket
2. Többször, gyengén nyomja meg a szelepet és fújja 

be a légtér közepét vagy többször 3–4 méterenként 
a helységet, a méretétől függően

3. Szellőztesse ki a helységet 

Légkondicionálók és belső terek tisztítása gépjárműben: 

Munka-és közösségi helyek tisztítása: 



Hatékony az alábbiakban felsorolt 
baktériumok és gombák ellen*:
• Pseudomonas fluorescens
• Staphylococcus aureus
• Bacillus subtilis
• Escherichia coli 
• Salmonella cholerasius
• Candida albicans
• Aspergillus fumigatus
* (Tesztelve az EN 1040, EN 1276 valamint az EN 13697 biocidokra vonatkozó EU szabványok szerint)

Hatékony az alábbi vírusokkal szemben:

• Herpesz
• Influenza
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A Loctite® Higiéniai Spray egy 
hatékony tisztító és fertőtlenítőszer


