
WURTH ZESTAW DO ODGRZYBIANIA
KLIMATYZACJI

W skald zestawu wchodzi:

 
WURTH ODGRZYBIACZ KLIMATYZACJI SERWISOWY 

Skutecznie i trwale niszczy pleśń, bakterie oraz zarodniki grzybów. Zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu
i reakcjom alergicznym we wnętrzach pojazdów. Dezynfekuje i chroni przed rozwojem mikroorganizmów. Nie działa

agresywnie na elementy samochodu. Długi wężyk (80 cm) ze specjalną dyszą sprawia, że rozpylany preparat przenika
nawet nawarstwione grube i tłuste osady.

Dezynfekuje i czyści.
Korzyści:

Usuwa bakterie, zarodniki i grzyby.
Likwiduje nieprzyjemny zapach.

Zapobiega objawom alergii, które mogą powstać w efekcie działania bakterii i innych mikroorganizmów.
Długotrwały efekt, dzięki dezynfekcji i czyszczeniu w miejscach szczególnie mocno zabrudzonych.

Przenika nawet grube i tłuste warstwy osadów.
Nie jest szkodliwy dla środowiska.

Spełnia wymagania przepisów dotyczących zanieczyszczenia ścieków komunalnych.
Rozpylany bezpośrednio na parownik, dzięki długiej sondzie ze specjalna dyszą.

 
WURTH ODGRZYBIACZ KLIMATYZACJI QUICK FRESH

 
Właściwości:

Preparat odświeżający Quick Fresh Pure szybko i skutecznie
usuwa nieprzyjemne zapachy powstające w przewodach wentylacyjnych i wnętrzu samochodu.



Sposób użycia:
Przed użyciem wstrząsnąć. Wyłączyć klimatyzację, włączyć zamknięty obieg powietrza, ustawić wentylator na

maksimum ustawiając temperaturę na minimum.
Ustawić puszkę z preparatem Quick Fresh Pure w centralnym miejscu samochodu a następnie aktywować spray.
W trakcie odświeżania samochód powinien być zamknięty ( ok. 10 minut). Po zakończeniu procesu pojazd należy

przewietrzyć.
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotów Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer Sklep nr 6 Białołęka
Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki.
Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.

Opis producenta

WÜRTH to światowy lider w dystrybucji produktów dla przemysłu. 56.000 uznanych produktów, systemów i rozwiązań
na całym świecie, z czego 8.000 w Polsce, to dorobek lat pracy, doświadczeń i badań przeszło 120 wykwalifikowanych
inżynierów i specjalistów potwierdzony niezliczonymi nagrodami, patentami i wyróżnieniami.

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bielany
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-ursus
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-wawer
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bialoleka

