FIȘĂ TEHNICĂ
V. 1.0

ZEPYNAMIC AC este o mixtură
dezodorizanți în soluție alcoolică.

ZEPYNAMIC AC

de

agenți

igienizanți

și

Dezodorizant igienizant fenolic pentru instalațiile de aer condiționat

CARACTERISTICI:
2 în 1

Produs 2 în 1: dezodorizează și igienizează în același timp.

Acțiune igienizantă

Produs eficient care garantează o acțiune igienizantă de durată.

Dezodorizant

Putere deosebită de dezodorizare, redă un parfum foarte placut mediului și
suprafețelor.
Testat în conformitate cu metoda prevăzută de SR EN 1040:2006

Testat

DOMENIU DE APLICARE:
Recomandat pentru igienizarea
instalațiilor de aer condiționat.

MOD DE UTILIZARE:
filtrelor

INGREDIENTE ACTIVE:
 Igienizanți fenolici
 Alcool
 Arome

SPECIFICAȚII:
Proprietăți fizico-chimice

Valoare

Formă
Culoare
Miros
pH
Solubilitate/Miscibilitate
apă
VOC (%)
Volum net
Masa netă
Densitate la 20˚C

Aerosol
Incolor
Flori de câmp
11,25±0,25
Puțin solubil

în

50,40
650 ml
500 g
1,21 g/cm3

Se agită bine înainte de utilizare. Se ține în
poziție verticală în timpul pulverizării
produsului.
Sisteme de aer condiționat: Pentru a obține
un rezultat bun de dezodorizare și igienizare,
curățați în prealabil piesele care urmează să
fie tratate cu ZEP FOAMING COIL
CLEANER, apoi aplicați produsul uniform de
la o distanță suficientă. Porniți sistemul și
evitați inhalarea reziduurilor produsului.
Vaporii pot avea efect iritant asupra ochilor și
căilor respiratorii.

MĂSURI DE PRECAUȚIE:
Nu folosiți pe produse alimentare și/sau
băuturi. Nu pulverizați pe oameni sau
animale. Nu folosiți produsul pe materiale
care nu sunt compatibile cu alcool. Pentru mai
multe informații consultați fișa cu date de
securitate.

Toate informațiile conținute în acest document se bazează pe experiența noastră practică și/sau teste de laborator. Datorită varietății condițiilor de utilizare
precum și a factorilor imprevizibili de natură umană, trebuie să testați întotdeauna produsele noastre înainte de utilizarea finală. Este posibil ca această fișă
tehnică să fi fost deja revizuită pe baza legislației, disponibilității ingredientelor individuale sau a informațiilor nou dobândite. Ultima versiune este singura
valabilă si poate fi trimisă la cerere.
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