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ХІМІЧНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ СИСТЕМ КОНДИЦІОНУВАННЯ

Очищувач кондиціонера

• Ефективно знищує бактерії, грибки та 
плісняву; усуває неприємні запахи.

• Завдяки довгому шлангу-зонду 
зі спеціальним розпилюючим 
наконечником дозволяє робити 
дезинфекцію важкодоступних місць без 
демонтажу конструкцій.

• Спрей поставляється з зондом.

Знищувач запахів Quick Fresh

• Частка автомобільного кондиціонера.
• Усунення неприємних запахів в салоні.
• Швидко усуває неприємні запахи.
• Універсальне застосування.
• Компактність.
• Безпечний для здоров'я.
• З запахом лимона.

Масло універсальне для компресорів 
кондиціонерів PRO
• Cумісний з R134a i HFO 1234yf
• Високоякісне синтетичне масло з добавками, 

спеціально створене для компресорів кондиціонерів.
• Гарна компресія холодоагента
• Може змішуватися з маслами PAG та POE

Масло для вакуумних насосів

• Рідина застосовується як мастильний матеріал для 
поверхонь у вакуумних пристроях.

Масло PAG/POE для компресорів систем 
кондиціонування

• Хороші змішуючі властивості.
• Гарантоване повернення масла до компресора.

Детектор витоків в кондиціонерах

• Ємності 240 мл. вистачає для використання 
на 32-96 легкових автомобілях чи 16-48 
великовантажних транспортних засобах.

• Пошкоджені ділянки світяться в ультрафіолетовому 
випромінюванні, і таким чином, їх можна швидко 
виявити.

• Можливо також використання присадок на 
двигунах, забруднених маслом.

• Не ушкоджує ущільнювальні кільця і   прокладки.
• Присадка для виявлення витоків може залишатися 

після використання в системі кондиціонування.
• Відповідає вимогам SAE J2297 для R 134а і PAG 

/ складноефірного масла.
• Сумісність з маслом PAG і складноефірним 

маслом.

Дезинфектор для автокондиціонерів

• Ефективно знищує бактерії, грибки та 
плісняву; усуває неприємні запахи.

• Використовується з розпилювачем 
08917641 

Вміст Арт. № Уп., шт.
300 мл 0893 764 10 1

Вміст Арт. № Уп., шт.
100 мл 0893 764 650 1/12

Вміст Арт. № Уп., шт.
240 мл 0892 764 134 1

Вміст Арт. № Уп., шт.
5000 мл 0893 764 05

1
Розпилювач 0891 764 1

Вміст Арт. № Уп., шт.
1000 мл 0892 764 123 1

Вміст Арт. № Уп., шт.
250 мл 0892 764 300 1

Назва Ємність Арт. № Уп., шт. В'язкість
PAG 46 250 мл 0892 764 025 1/12 Низька
PAG 100 250 мл 0892 764 026 1/12 Висока




