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Araç İçi ve Klima Koku Giderici Sprey- D-Limonen (150ml) TDS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULLANIM ALANLARI  KULLANIM ŞEKLİ 
Araç içi ve klima sisteminden yayılan birikmiş küf, 
bakteri ve sigara kokularına karşı etkilidir. Uygulama 
sonrası araç sürüş konforunu arttırır. 15 dakikadan kısa 
bir sürede araç içindeki ve hava kanallarındaki 
istenmeyen kokuları yok eder. Kullanımı kolaydır. 
Klima polen ve toz filtresini çıkarmaya gerek yoktur. 
Formülündeki hoş kokusu ile araç içinde hoş, taze ve 
temiz bir hava bırakır. 
 

 Araç motorunu çalıştırın ve klima sistemini devreye 
alın. Klimayı maksimum soğuğa ayarlayın. Klima, 
havanın araç içinde dolaşım yapacağı şekilde ayarlanır. 
Klimanın araç içini iyice soğutması için 3 dakika 
bekleyin. Aerosolü iyice çalkalayın. Klima hava 
dağıtıcısını yüze gelecek şekilde ayarlayın. Ürünün 
aktuatör butonuna basarak devreye alın. Tüm kapı ve 
pencereleri kapatarak ürünün tamamen boşalmasını 
bekleyin. Ürün bittikten sonra 7 dakika daha havanın 
araç içerisinde iyice sirküle olmasını bekleyin. Aracı 
durdurun ve kapılarını açarak 3 dakika araç içini 
havalandırın. Ürün uygulanırken araç içinde kimse 
olmamalıdır. 
 

UYARILAR  DEPOLAMA 

Ürün uygulanırken araç içinde kimse olmamalıdır. 
Çocuklardan uzak tutunuz. Güneş ışığından koruyunuz 
ve 50° C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız. 
Alev üzerine veya akkor halindeki herhangi bir nesne 

üzerine sıkmayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak 
tutunuz. Hamilelerin, bebeklerin ve solunum sistemi 

hastalığı olan kişilerin bulunduğu ortamlarda 
kullanmayınız. Gıda maddelerinden uzak tutunuz. 
Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz. 
Alerjiye sebebiyet verebilir 

 Ürünü direk Güneş ışınlarından uzak tutup serin, kuru 

ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz. 

Nemden ve rutubetten uzak kuru bir alanda ideal 

depolama sıcaklığı +8 °C ile +21°C arasıdır.   

Araç içinde ve Havalandırma kanallarında meydana gelen bakteri 

ve mantarların neden olabileceği hoş olmayan kokuları 
giderilmesini sağlar. Uzun süreli taze ve ferah bir koku bırakır.  

TEKNİK BİLGİLER 

Tip Aerosol  

Renk  Şeffaf 
Koku Turunçgil  

Parlama Noktası (⁰C) (min) ≤0 

Nispi Yoğunluk 0,65-0,70 g/cm3 
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