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Magic Air 
Καθαριστικό υγρό για air condition 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Υγρό καθαρισμού φίλτρων και στοιχείων (κυψελών) του air condition. Καθαρίζει εύκολα και γρήγορα, 

προσφέροντας παράλληλα ευχάριστη και καθαρή ατμόσφαιρα. Ιδανικό για τον καθαρισμό, την προστασία 

και υγιεινή των χώρων λόγω της καθημερινής επιβάρυνσης της ανακύκλωσης του αέρα. Μειώνει τις 

δυσάρεστες  οσμές των συσσωρευμένων ρύπων σκόνης, δυσοσμίας, προσφέροντας απόλυτα υγιεινή 

ατμόσφαιρα. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ     

 Περιέχει απολυμαντικό παράγοντα 

benzalkonium chloride ΒΤC 50E. 

 Αποτελεσματικό στον καθαρισμό και την 

εξαφάνιση των οσμών. 

 Δεν περιέχει άρωμα, δεν καλύπτει μυρωδιές. 

 Βιοδιασπώμενο προϊόν. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:  

Πριν την χρήση : Βεβαιωθείτε ότι το Air Condition 

είναι στην θέση OFF(εκτός λειτουργίας). 

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα και  ψεκάστε τα 

ομοιόμορφα αφήνοντας να δράσει το 

καθαριστικό για 5 λεπτά και ξεπλύνετε με νερό.  

2. Ακολούθως, ψεκάστε τα στοιχεία-κυψέλες του 

air condition που βρίσκονται πίσω από τα 

φίλτρα.  

3. Θέτετε σε λειτουργία ψύξης το air condition.  

4. Το υγρό θα απομακρυνθεί μόνο του μαζί με 

τους διαλυμένους ρύπους, χωρίς ξέβγαλμα, 

μέσω του σωλήνα αποχέτευσης.  

5. Για πολυκαιρισμένα κατάλοιπα επαναλάβατε τη 

διαδικασία. 

6. Μόλις αφαιρεθούν όλα τα υπολείμματα, βάζετε 

πάλι τα φίλτρα. 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ/ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΙΚΕΤΑΣ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Πλήρεις οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό και 

απόρριψη του προϊόντος, παρέχονται σε 

ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μορφή- Χρώμα Υγρό, διαυγές άχρωμο 

PH 9.5-10 

Οσμή χαρακτηριστική 

Συσκευασίες 500ml, 800ml, 3Lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΤΕ 

T.D.S - TEXNIKO ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ    

 

Έκδοση 1 
16/12/2020 

 

 

Ι.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ  

         Τ: 210 5722872 

F: 210 5786255 
E: info@newline.gr 

           W: www.newline.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες χρήσεως που περιέχει αυτό το τεχνικό φυλλάδιο (T.D.S.) είναι αποτέλεσμα της πολυετής έρευνας της εταιρείας, καθώς και της 

εφαρμογής του προϊόντος στη πράξη. Οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους 

είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και 

τις συνθήκες του έργου. Η εταιρεία δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον χρήστη σε περίπτωση αστοχίας.  

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@newline.gr
http://www.newline.gr/

