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AIRCO FOAM TREATMENT 
AIRCO REINIGER MET ACTIEF SCHUIM 

 

 

OMSCHRIJVING 

Actief schuim voor reiniging van het airco systeem in voertuigen. Zorgt op effectieve 

wijze ervoor dat de verdamper (de bron van de besmetting) gereinigd wordt en 

bacteriën, gisten en schimmels doodt. Laat een neutrale geur achter en zorgt voor 

een langdurige bescherming tegen geurtjes 

 

EIGENSCHAPPEN 

• Zorgt voor frisse en zuivere lucht. 

• Verwijderd doeltreffend muffe geuren. 

• Doodt en verwijderd actief alle gezondheidsbedreigende bacteriën, gisten 

en schimmels. 

• Vormt een beschermende laag op de verdamper 

• Veilige behandeling voor mens en dier (CtgB goedgekeurd onder nummer 

(15565N)  

• Kan uitgevoerd worden zonder het gebruik van speciaal apparatuur. 

• Houdt ramen vrij van condens en voorkomt beslagen ramen  

  

GEBRUIKSAANWIJZING 

1. Verwijder het pollenfilter en/of actieve koolfilter. 

2. Open alle luchtroosters, ook welke voor de achter passagiers bestemd zijn! 

Start de motor en laat deze stationair draaien. 

3. Schakel de aircopomp uit. 

4. Stel het airconditioningsysteem in op de hoogst mogelijke temperatuur  

5. Zet de ventilatiestand op maximaal. 

6. Schakel de recirculatiestand in. 

7. Schakel na 5 minuten het contact uit.  

8. Demonteer, indien nodig, de benodigde onderdelen om toegang te 

verkrijgen tot de verdamper.  

9. Controleer of de condensor droog is. 

10. Schud de bus en monteer de bijgeleverde slang/nozzle.  

11. Breng de slang/nozzle naar de verdamper toe en spuit de hele inhoud van 

de bus via de slang/nozzle op de verdamper.  

12. Laat het product 15 minuten inwerken.  

13. Hierna ramen en deuren openen en ± 15 minuten ventileren.  

14. Monteer alle gedemonteerde onderdelen en installeer een nieuw pollenfilter/ actieve koolfilter.  

15. Laat de ventilator gedurende 5 minuten draaien op de laagste stand.   

 

TIPS  

Voor een optimaal resultaat de airco enkele uren niet gebruiken. 

Na het toepassen van de foam kan ook direct gecontroleerd worden of de afwatering van de airco correct werkt 

en niet verstopt is 

Reinig de airco minimaal twee keer per jaar  
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TECHNISCHE INFORMATIE    

Basis:        water, oplosmiddelen, oppervlakte-actieve stoffen en biocide  

Drijfgas:      Propaan-butaan       

Uiterlijk:      stabiel wit schuim  

Spuitpatroon:      stabiel wit schuim  

Geur:        Neutraal  

Opslag:      (10°C – 20°C) droog bewaren 

 

 

 

Inhoud: 12 x 250 ml/karton (incl. slangen/nozzles) 


