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CLIMAIR PRO 
AIRCO REINIGER MET ACTIEF SCHUIM 
 
 
OMSCHRIJVING 
 
Een verontreinigde airconditioning en verwarming/verdamper kan stinkende, 
gezondheidsbedreigende schimmel en deposito's. veroorzaken. Gebruik XENUM 
CLIMAIR PRO om de verontreinigende stoffen, die in de airconditioning en 
verwarming systemen aanwezig zijn te verwijderen en te neutraliseren. 
 
 
BASIS VOORDELEN 
 
• Zorgt voor frisse, schone lucht. 
• Verwijdert muffe geur. 
• Snel en gemakkelijk. 
 
 
EIGENSCHAPPEN 
 
• Vernietigt bacteriën en schimmels. 
• Vormt een beschermende film op de verdamper. 
• Zorgt voor een langdurige bescherming tegen geuren. 
• Vermindert allergenen en verontreinigingen. 
 
 
TOEPASSING 
 
CLIMAIR PRO wordt geleverd met een buis, die in het kanaalsysteem wordt ingebracht om de verdamper box te 
bereiken (vaak via de a/c condensafvoer buis) om de gehele schuiminhoud van de spuitbus in te spuiten. 
Binnen 15 minuten verandert het schuim in een vloeistof en zal het uit de condensafvoer teruglopen tezamen met 
de verontreinigingen. Het voertuig verkrijgt hiermee een schone, frisse geur. 
Tenminste 20 minuten laten inwerken voor de ventilator in te schakelen. 
Zorg tijdens het reinigingsproces ervoor dat het raam open is, zodat inademen van de damp tijdens het 
schoonmaken wordt voorkomen. 
 
Controleer zorgvuldig dat de opening van de condenswaterafvoer niet is geblokkeerd. Indien wel, verwijder het 
stof- of pollenfilter uit de verse-lucht inlaten. 
Vraag altijd om het stof- of pollenfilter na de behandeling te vervangen. 
 
 
KARAKTERISTIEKEN  VERPAKKING 
 
Vorm: Spuitbus 250 ml spuitbus (12 x 250 ml karton) 
pH-waarde: Niet bepaald. 
Smeltpunt/smeltbereik:  Niet bepaald. 
Kookpunt/kookpuntbereik:  0 °C 
Vlampunt:  -60 °C 
Ontvlambaarheid (vast, gasvormig): Niet bruikbaar. 
Ontstekingstemperatuur:  365 °C 
Ontbindingstemperatuur:  Niet bepaald. 
Dampspanning bij 20°C:  23 hPa 
Dichtheid bij 20°C:  0.97 g/cm³ 
Oplosbaarheid in/mengbaarheid met water: Niet resp. gering mengbaar. 
 


