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Professioneel gamma

Product specificaties

AIR PURIFIER
ultrasonische geurbestrijder voor het
interieur van voertuigen
neutraliseert het ozon na een
ozonbehandeling met de Aircomatic® III
Wynn’s Air Purifier Ultrasonische Geurbestrijder verwijdert en neutraliseert slechte geuren in voertuigen,
containers, boten en vele andere plaatsen.

Eigenschappen
 Neutraliseert slechte reuk door middel van een chemische reactie met hun moleculen.
 Verwijdert onmiddellijk slechte geuren zoals van sigaretten, huisdieren, lichaam,
vuilnis, ui, look, koken, gemorst eten, braaksel, schimmels, vochtigheid, natte kledij.
 Langdurige werking door de moleculaire technologie, die de reukmoleculen
neutraliseert.
 Maskeert de reuk niet, maar verwijdert deze.
 Door de fijne verstuiving met de Wynn’s Aircomatic® II of III is de ganse ruimte
behandeld.
 Verwijdert slechte reuken van stoffen, bv. meubels, stoelen in voertuigen, boten,
tapijt en gordijnen.
 In combinatie met de ozonfunctie van de Aircomatic® III wordt een nog beter
resultaat verkregen en worden de ergste geuren geneutraliseerd.
 Neutraliseert onmiddellijk het resterend ozon (modificatiemiddel) in het interieur van
het voertuig na een ozonbehandeling met Aircomatic® III, zodat men veilig en snel
terug in het voertuig kan na een behandeling.
 Watergedragen, niet giftig, niet ontvlambaar, gebruiksklaar geurbestrijdingsmiddel.
 Laat een fris fijn parfum na.
 Maakt geen vlekken.
 Voor exclusief gebruik met het Wynn’s Aircomatic® II of III toestel.
Toepassingen
 Interieur en kofferbakken van wagens, camions, boten, bussen, caravans en
containers.
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Gebruiksaanwijzing

Product specificaties

Afhankelijk van de graad van de geurvervuiling zijn er verschillende opties mogelijk :
1. Enkel Air Purifier
= behandelingsduur 10 min.
2. Met ozonfunctie 15 min. + Air Purifier 10 min. = behandelingsduur 25 min.
3. Met ozonfunctie 30 min. + Air Purifier 10 min. = behandelingsduur 40 min.
Zie de handleiding van het Aircomatic® II of III toestel.
Verpakking
PN 31705 – 12x60 ml – EN/FR/DE/NL/IT/ES/EL/RU
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