CHEMICAL PRODUCTS

020AF1000

ENDÜSTRİYEL KULLANIM İÇİNDİR

ANTİ-BAKTERİYEL ÜRÜN

SW CLEANER
- ENDÜSTRİYEL TEMİZLEYİCİ
- FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS

For industrial
applications
ANTIBACTERIAL
product

Genel Özellikler

○ Asit içermez, güvenlidir.
○ Su ile 1/3 – 1/10 arasında inceltilir.
○ Birkaç dakika içinde etki eder.
○ Köpürür, dik yüzeylerde tutunur, kiri ve oksiti bünyesine alır,
güçlü temizlik sağlar.
○ Oksitlenen, kirlenen, kurum ve tozla dolan alüminyum petekleri,
filtreleri ve boruları temizler, parlatır.
○ Alüminyum araç kasalarının temizliği için idealdir.
○ Oksitlenme ve kirlenme sonucu performansı düşen alüminyum
ısıtma ve soğutma yüzeyleri i-COLD SW ile kolayca temizlenir.
Enerjiden tasarruf sağlanır.
○ Çok güçlü ve kısa sürede etkili bir üründür.

Kullanım Şekli: Kirin yoğunluğuna bağlı olarak 1/3 ile 1/10
oranında su ile seyreltiniz. Püskürtme, daldırma, fırça veya bez ile
uygulayınız. Birkaç dakika yüzeye etki etmesini bekleyiniz. Yüzeyde kurumasına meydan vermeden bol ve mümkünse tazyikli suyla
durulayınız.
DİKKAT! ▪ Donmaktan koruyunuz. ▪ Çocuklardan uzak tutu-

nuz. ▪ Gözle temasından kaçınınız. ▪ Cilde temasından kaçınınız.
▪ Kullanırken gözlük ve/veya eldiven kullanılması tavsiye edilir.
▪ Yutulması halinde vakit geçirmeden doktorunuza başvurunuz.

General Specifications

○ Acid-free, safe product.
○ Mix with water at 1/3 - 1/10 ratio to make it thinner.
○ Affects in a few minutes.
○ Spumes, clings on vertical (steep) surface, catches dirt and oxide
quick, provides a powerful cleaning.
○ Cleans and polish the aluminum filters, mash and pipes which oxidize, dirty, dusty and sooted.
○ Recommended for cleaning aluminum vehicle containers.
○ With i-COLD SW, it’s easy to clean aluminum heating and cooling
surfaces which results a loss of performance due to oxidization and
dirt. Saves energy.
○ Very powerful and results quick.

Usage: Mix it with water at 1/3 – 1/10 rate according to the thickness (intensity) of the dirt. Spraying, dipping, brushing or fabric
application. Purify with compressed water before drying.
CAUTION! - ▪

Avoid freezing. ▪ Keep away from children.
▪ Avoid contact with eye and skin. ▪ Protective eye-glasses and
gloves recommended. ▪ See a doctor immediately in case of
swallowing.

020AF1002

SW AIR
- DEZENFEKTAN & KOKU GİDERİCİ

ENDÜSTRİYEL KULLANIM İÇİNDİR

ANTİ-BAKTERİYEL ÜRÜN

- DISINFECTANT & DEODORIZER

For industrial
applications

Genel Özellikler

○ Klima fan-coil sistemlerinde iç ünite yüzeyinde nemden dolayı
oluşan bakteri, küf ve mantarların sebep olduğu istenmeyen
kokuları yok eder.
○ Temizleyici ve koku giderici özelliğinden dolayı klima filtrelerinin dezenfekte edilmesinde güvenle kullanılır.
○ Temiz ve sağlıklı bir ortam için klima filtrelerini mantar, küf ve
bakteriye karşı 7-15 günde bir i-COLD SW AIR Dezenfektan &
Koku Giderici ile temizleyiniz.

ANTIBACTERIAL
product

General Specifications

○ Eliminates the off odour (unwanted smell)
caused by bacteria, moulds and fungus on the inner parts of fan-coil
air condition units.
○ It disinfects the air condition filters with its powerful cleaning and
odour removing function.

Kullanım Şekli: Klima kapatıldıktan sonra serpantin yüzeyine
ve filtrelere püskürtme yöntemiyle uygulayınız.

Usage: Turn off the air condition. Spray it to the surface of serpen-

DİKKAT! ▪ Çocuklardan uzak tutunuz.

CAUTION! - ▪ Keep away from children.

▪ Göz ve cilde temasından kaçınınız.

tine and the filters.

▪ Avoid contact from skin and eyes.

KİMYASAL ÜRÜNLER
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020AF1001

ENDÜSTRİYEL KULLANIM İÇİNDİR

ANTİ-BAKTERİYEL ÜRÜN

SW CLEANERPLUS
- ENDÜSTRİYEL TEMİZLEYİCİ
- FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS

For industrial
applications
ANTIBACTERIAL
product

Genel Özellikler

○ Güvenle kullanılabilir.
○ Su ile 1/3 – 1/10 arasında inceltilir.
○ Birkaç dakika içinde etki eder.
○ Oksitlenen, kirlenen, kurum ve tozla dolan alüminyum petekleri,
filtreleri ve boruları temizler, parlatır.
○ Oksitlenme ve kirlenme sonucu performansı düşen alüminyum
ısıtma ve soğutma yüzeyleri i-COLD SWPLUS ile kolayca temizlenir.
Enerjiden tasarruf sağlanır.
○ Çok güçlü ve kısa sürede etkili bir üründür.
○ Ekonomiktir.
○ Hızlı temizlik yapar.
○ Alüminyum yüzeylerden yağ, kir ve oksit tabakalarını temizler.
○ Aktif maddeleri %80’in üzerinde biyolojik olarak parçalanma
özelliğine sahiptir.

Kullanım Şekli: Kirin yoğunluğuna bağlı olarak 1/1 ile 1/10
oranında su ile seyreltiniz. Püskürtme, daldırma, fırça veya bez ile
uygulayınız. Birkaç dakika yüzeye etki etmesini bekleyiniz. Yüzeyde kurumasına meydan vermeden bol ve mümkünse tazyikli suyla
durulayınız.
DİKKAT! ▪

Yüzeyde kurutmayınız. ▪ Çocuklardan uzak tutunuz. ▪ Gözle temasından kaçınınız. ▪ Cilde temasından kaçınınız.
▪ Kullanırken gözlük ve/veya eldiven kullanılması tavsiye edilir.
▪ Yutulması halinde vakit geçirmeden doktorunuza başvurunuz.
▪ Cilalı yüzeylerde kullanmayınız.

General Specifications

○ Safe industrial product.
○ Mix with water at 1/3 - 1/10 ratio to make it thinner.
○ Affects in a few minutes.
○ Easy to clean aluminum heating and cooling surfaces which results a loss of performance due to oxidization and dirt.
○ With i-COLD SWPLUS, it’s easy Easy to clean aluminum heating
and cooling surfaces which results a loss of performance due to
oxidization and dirt. Saves energy.
○ Very powerful and results quick.
○ Low-cost, quick cleaning.
○ Cleans oil, dirt and oxidized layers.
○ It provides 80% biological destruction of the active substance.

Usage: Mix it with water at 1/1 – 1/10 rate according to the thickness (intensity) of the dirt. Spraying, dipping, brushing or fabric
application. Purify with compressed water before drying.
CAUTION! - ▪

Avoid drying on surface. ▪ Keep away from
children. ▪ Avoid contact with eye and skin. ▪ Protective eyeglasses and gloves recommended. ▪ See a doctor immediately in
case of swallowing. ▪ Avoid usage on glazed surfaces.

020AF1008

EPOCA 2000
- basınçlı temİzleyİcİ
- PRESSURE SPRAYER

THAVZONE

020AF1007

