
EUROAIR 

CLEANS, SANITIZES ELIMINATES BAD ODORS FROM AIR CONDITIONERS 

Cleaning product for air conditioning systems with sanitizing action. Anti-odor. Simple to use, ideal for air 
conditioning and all places where bad odors may arise (smoking rooms, toilets, closets, carpets, etc.)

Dispense at least once a week directly on the filters or on the surfaces concerned 

How to use: turn off the air conditioning system. Spray the product on the filter or on the fins directly. Wait 
at least 20 minutes. Operate at maximum speed to facilitate the complete evaporation of the product.

H222 Extremely flammable aerosol
H229 Pressurized container: may burst if heated
H319 Causes serious eye irritation

P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking
P211 Do not spray on an open flame or other ignition source
P251 Do not pierce or burn, even after use
P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection
P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, 
if present and easy to do. Continue rinsing
P337 + P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention
P410 + P412 Protect from sunlight. Do no expose to temperatures exceeding 50°C/ 122°F

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΙΘΑΝΟΛΗ

Προϊόν καθαρισμού για συστήματα κλιματισμού με απολυμαντική δράση. Χωρίς οσμή. Απλό στη χρήση, ιδανικό για Προϊόν καθαρισμού για συστήματα κλιματισμού με απολυμαντική δράση. Χωρίς οσμή. Απλό στη χρήση, ιδανικό για
 air-condition και όλα τα μέρη όπου μπορεί να προκύψουν δυσάρεστες οσμές (δωμάτια καπνιστών, τουαλέτες, ντουλάπες, χαλιά κ.λπ.)

Διανείμετε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα απευθείας στα φίλτρα ή στις σχετικές επιφάνειες.

Τρόπος χρήσης: απενεργοποιήστε το σύστημα κλιματισμού. Ψεκάστε το προϊόν απευθείας στο φίλτρο ή στα πτερύγια.

Περιμένετε τουλάχιστον 20 λεπτά.
Λειτουργήστε με τη μέγιστη ταχύτητα για να διευκολύνετε την πλήρη εξάτμιση του προϊόντος.
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