
 01. AEROSOLI

/  GAMĂ DE AEROSOL DETECTANT - DEZINFECTANT - DEGRESANT

Utilizare :  Poate fi utilizat pentru orice fel de gaz cum ar fi : oxigen, 
aer comprimat,  azot,  gaz carbonic,  gazele propulsoare de
sisteme frigorifice precum şi gazele inflamabile.

Mod de utilizare : Pulverizaţi scurt la aproximativ 30 cm de locul unde este o

scurgere.  Detectorul  reacţionează chiar şi la scurgeri extrem 
de mici. Formarea bulelor vă indică imediat şi cu precizie locul
unde se găseşte scurgerea.

  

Utilizare :  Se foloseşte la degresarea materialelor, la întreţinerea şi eliminarea
produşilor de protecţie înainte de montaj. Acest aerosol are o putere
dizolvantă foarte puternică,  asigurând  o  eficacitete maximă pe orice
tip de depuneri grase. 
Este compatibil cu toate metalele şi se usucă fără a lăsa urme sau
reziduri ( a se face un test prealabil pe plastic ).

Mod de utilizare : Agitaţi înaintea utilizării. Pulverizaţi pe piesele care trebuie curăţate.
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AEROSOLI

Periculos . A se respecta precauţiunile de utilizare.

DEZINFECTANT DE CLIMATIZARE 

Mod de utilizare :  Agitaţi aerosolul. Utilizabil în orice poziţie. Pulverizaţi direct pe locul de tratat. Lăsaţi produsul să penetreze şi să acţioneze.

Utilizare :

Dezinfectant bactericid pe bază de un nou tip de amoniu cuaternar, 2 la 3 ori mai eficace 
decât derivaţii clasici. Conţine tensioactivi neionici, formulă spumantă, elimină mirosurile
neplăcute generate de micro - organisme.
Lichid incolor, miros uşor ( mentă ), solubil în apă în orice proporţie, acţiune algicidă în apele
industriale.

NFT 72150 şi 72151 ( bactericid ) NFT 72171 ( bactericid apă dură şi proteine ) NFT 72190 
 ( decontaminarea suprafeţelor ) NTF 72200 - 72201 ( fungicid ).

Temperatura maximă de utilizare : 80°C stabilă la stocare între 5 şi  50°C, necoroziv pe plasticuri şi
pe metalele neferoase. Gaz propulsor neinflamabil.

Dezinfectarea tuturor suprafeţelor în sistemele de climatizare. Acţionează în cele mai inaccesibile 
zone şi elimină radical particulele poluate. Poate fi utilizat pe materiale care sunt în contact cu
produse  alimentare  dar  în  cazul acesta în conformitate cu legislaţia trebuie clătit. Utilizabil pentru 
bateriile de schimb termic cald, rece, camerele reci, climatizare auto, ventilo-convectoare,
climatizoare individuale...

NOU

Utilizaţi biocizii cu precauţie. Citiţi eticheta şi informaţiile asupra produsului.
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DETECTOR DE SCURGERI DE GAZ
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PROGAZ
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AEROSOL DEGRESANT DIELECTRIC
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