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Marka AIROK to produkty do czyszczenia i serwisowania
jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak urządzenia
klimatyzacyjne i chłodnicze oraz produkty specjalne. Nasze
preparaty
zapewniają użytkownikom czystość, dobre
samopoczucie, a przede wszystkim bardzo dobrą atmosferę
życia. Szeroki wachlarz produktów pozwoli dopasować dany
produkt do typu urządzenia i preferencji klienta.
VESSER: Naszą misją jest zapewnienie klientom szeregu
produktów wysokiej jakości zaprojektowanych, wytworzonych
i dostosowanych do międzynarodowych standardów.
W zamyśle funkcjonalnych i przyjaznych użytkownikowi, przy
zachowaniu odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Dlatego polecamy produkty firmy AIROK do stosowania
podczas czynności serwisowych jak i bieżącego utrzymywania
w czystości naszych urządzeń.
We współpracy z firmą SFERAN otwieramy świat nowych
możliwości w zakresie efektywności pracy urządzeń
klimatyzacyjnych.

Vidicon. z o. o.
Oddział Wrocław
ul. Bema 7-9, 50-265 Wrocław
tel. +48 71 327 90 60
e-mail: handelwr@vidicon.pl
Oddział Warszawa
ul. Pow˝zkowska 15, 01-797 Warszawa
tel. +48 22 562 30 00
e-mail: klimatyzacja@vidicon.pl
www.vidicon.pl
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PRODUKTY DO JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH

C

Mt

COIL
MINT
COIL MINT RTU to gotowy preparat o zapachu mięty,
który dokładnie czyści parowniki, filtry i urządzenia
rozdziału powietrza, obudowy urządzeń klimatyzacji.
Jest produktem nietoksycznym i bezpiecznym w użyciu,
zawiera składniki biodegradowalne. Zalecany do
wszelkich powierzchni wodoodpornych takich jak
aluminium, miedź, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne
i powierzchnie malowane. Nie wymaga spłukiwania
wodą. Regularne stosowanie COIL MINT RTU
przywraca pierwotną wydajność i sprawność całego
układu, ogranicza ryzyko wystąpienia awarii i wydłuża
czas eksploatacji urządzenia.
Produkt spełnia wymogi norm BS/EN 1274, BS/EN 1650.
Produkt do użytku profesjonalnego.

POJEMNOŚĆ

CENA
KATALOGOWA

49,750 ml

netto
PRZEZNACZENIE
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Mt

COIL
MINT
COIL MINT to preparat w koncentracie o zapachu mięty
służący do czyszczenia i odtłuszczania parowników,
filtrów i urządzeń rozdziału powietrza, a także
innych powierzchni wodoodpornych. Jest produktem
nietoksycznym i bezpiecznym w użyciu, zawiera
składniki biodegradowalne. Bardzo dobrze usuwa takie
zabrudzenia jak tłuszcz, brud, kurz, a wyczyszczona
powierzchnia jest wolna od drobnoustrojów. Zalecany do
takich powierzchni jak aluminium, miedź, stal nierdzewna,
tworzywa sztuczne i powierzchnie malowane. Nie
wymaga spłukiwania wodą. Regularne stosowanie COIL
MINT przywraca pierwotną wydajność i sprawność
całego układu, ogranicza ryzyko wystąpienia awarii
i wydłuża czas eksploatacji urządzenia.
Produkt spełnia wymogi norm BS/EN 1274, BS/EN 1650.
Preparat
przed
użyciem
należy
rozcieńczyć
z wodą w zależności od rodzaju zabrudzenia i czynności
serwisowych. Do czyszczenia bardzo silnie zabrudzonych
parowników i innych powierzchni zalecane rozcieńczenie
1:5, czyszczenie wszelkich filtrów 1:8, w przypadku
czyszczenia serwisowego od 1:10 do 1:20.
Produkt do użytku profesjonalnego.

POJEMNOŚĆ

CENA
KATALOGOWA

190,3,75 L

netto
PRZEZNACZENIE
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PRODUKTY DO JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH

C

C

Gt

COIL

GREEN TEA
COIL GREEN TEA RTU to gotowy preparat o zapachu
zielonej herbaty, który dokładnie czyści parowniki,
filtry i urządzenia rozdziału powietrza, obudowy
urządzeń klimatyzacji. Jest produktem nietoksycznym
i
bezpiecznym
w
użyciu,
zawiera
składniki
biodegradowalne. Zalecany do wszelkich powierzchni
wodoodpornych takich jak aluminium, miedź, stal
nierdzewna, tworzywa sztuczne i powierzchnie
malowane. Nie wymaga spłukiwania wodą. Regularne
stosowanie COIL GREEN TEA RTU przywraca
pierwotną wydajność i sprawność całego układu,
ogranicza ryzyko wystąpienia awarii i wydłuża czas
eksploatacji urządzenia.
Produkt spełnia wymogi norm BS/EN 1274, BS/EN 1650.
Produkt do użytku profesjonalnego.

POJEMNOŚĆ

CENA
KATALOGOWA

49,750 ml

netto
PRZEZNACZENIE
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Gt

COIL

GREEN TEA
COIL GREEN TEA to preparat w koncentracie
o zapachu zielonej herbaty służący do czyszczenia
i odtłuszczania parowników, filtrów i urządzeń rozdziału
powietrza, a także innych powierzchni wodoodpornych.
Jest produktem nietoksycznym i bezpiecznym
w użyciu, zawiera składniki biodegradowalne. Bardzo
dobrze usuwa takie zabrudzenia jak tłuszcz, brud,
kurz, a wyczyszczona powierzchnia jest wolna od
drobnoustrojów. Zalecany do takich powierzchni jak
aluminium, miedź, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne
i powierzchnie malowane. Nie wymaga spłukiwania
wodą. Regularne stosowanie COIL GREEN TEA
przywraca pierwotną wydajność i sprawność całego
układu, ogranicza ryzyko wystąpienia awarii i wydłuża
czas eksploatacji urządzenia.
Produkt spełnia wymogi norm BS/EN 1274, BS/EN 1650.
Preparat
przed
użyciem
należy
rozcieńczyć
z wodą w zależności od rodzaju zabrudzenia i czynności
serwisowych. Do czyszczenia bardzo silnie zabrudzonych
parowników i innych powierzchni zalecane rozcieńczenie
1:5, czyszczenie wszelkich filtrów 1:8, w przypadku
czyszczenia serwisowego od 1:10 do 1:20.
Produkt do użytku profesjonalnego.

POJEMNOŚĆ

CENA
KATALOGOWA

190,3,75 L

netto
PRZEZNACZENIE
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PRODUKTY DO JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH

C

C
So

COIL
SORB
COIL SORB RTU to bezzapachowy, gotowy preparat,
który dokładnie czyści parowniki, filtry, urządzenia
rozdziału powietrza i obudowy urządzeń klimatyzacji.
Jest produktem nietoksycznym i bezpiecznym
w użyciu, zawiera składniki biodegradowalne. Zalecany
do wszelkich powierzchni wodoodpornych takich
jak aluminium, miedź, stal nierdzewna, tworzywa
sztuczne i powierzchnie malowane. Zawiera aktywator
chemicznego niszczenia nieprzyjemnych zapachów. Nie
wymaga spłukiwania wodą. Regularne stosowanie COIL
SORB RTU przywraca pierwotną wydajność i sprawność
całego układu, ogranicza ryzyko wystąpienia awarii
i wydłuża czas eksploatacji urządzenia.
Produkt spełnia wymogi norm BS/EN 1274, BS/EN 1650.
Produkt do użytku profesjonalnego.

POJEMNOŚĆ

CENA
KATALOGOWA

57,750 ml

netto
PRZEZNACZENIE
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So

COIL
SORB
COIL SORB to preparat w koncentracie, bezzapachowy,
służący do czyszczenia i odtłuszczania parowników,
filtrów i urządzeń rozdziału powietrza, a także
innych powierzchni wodoodpornych. Jest produktem
nietoksycznym i bezpiecznym w użyciu, zawiera
składniki biodegradowalne. Bardzo dobrze usuwa takie
zabrudzenia jak tłuszcz, brud, kurz, a wyczyszczona
powierzchnia jest wolna od drobnoustrojów. Zalecany do
takich powierzchni jak aluminium, miedź, stal nierdzewna,
tworzywa sztuczne i powierzchnie malowane. Zawiera
aktywator chemicznego niszczenia nieprzyjemnych
zapachów i nie wymaga spłukiwania wodą. Regularne
stosowanie COIL SORB przywraca pierwotną wydajność
i sprawność całego układu, ogranicza ryzyko wystąpienia
awarii i wydłuża czas eksploatacji urządzenia.
Produkt spełnia wymogi norm BS/EN 1274, BS/EN 1650.
Preparat
przed
użyciem
należy
rozcieńczyć
z wodą w zależności od rodzaju zabrudzenia i czynności
serwisowych. Do czyszczenia bardzo silnie zabrudzonych
parowników i innych powierzchni zalecane rozcieńczenie
1:5, czyszczenie wszelkich filtrów 1:8, w przypadku
czyszczenia serwisowego od 1:10 do 1:20.
Produkt do użytku profesjonalnego.

POJEMNOŚĆ

CENA
KATALOGOWA

230,3,75 L

netto
PRZEZNACZENIE
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PRODUKTY DO JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH

C

C
Lr

COIL

LAVENDER
COIL LAVENDER to preparat w koncentracie o zapachu
lawendy służący do czyszczenia i odtłuszczania
parowników, filtrów i urządzeń rozdziału powietrza,
a także innych powierzchni wodoodpornych. Jest
produktem nietoksycznym i bezpiecznym w użyciu,
zawiera składniki biodegradowalne. Bardzo dobrze
usuwa takie zabrudzenia jak tłuszcz, brud, kurz,
a wyczyszczona powierzchnia jest wolna od
drobnoustrojów. Zalecany do takich powierzchni jak
aluminium, miedź, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne
i powierzchnie malowane. Nie wymaga spłukiwania
wodą. Regularne stosowanie COIL LAVENDER
przywraca pierwotną wydajność i sprawność całego
układu, ogranicza ryzyko wystąpienia awarii i wydłuża
czas eksploatacji urządzenia.
Produkt spełnia wymogi norm BS/EN 1274, BS/EN 1650.
Preparat
przed
użyciem
należy
rozcieńczyć
z wodą w zależności od rodzaju zabrudzenia i czynności
serwisowych. Do czyszczenia bardzo silnie zabrudzonych
parowników i innych powierzchni zalecane rozcieńczenie
1:5, czyszczenie wszelkich filtrów 1:8, w przypadku
czyszczenia serwisowego od 1:10 do 1:20.
Produkt do użytku profesjonalnego.

POJEMNOŚĆ

CENA
KATALOGOWA

190,3,75 L

netto
PRZEZNACZENIE
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Si

STORM

STREAM INT
STORM STREAM INT to gotowy preparat w aerozolu,
który został zaprojektowany w celu uzyskania stałego
i wysokiego ciśnienia tłoczenia. Pozwala to na łatwe
usunięcie najbardziej intensywnego brudu, który
gromadzi się między płytkami lameli parownika jednostki
wewnętrznej klimatyzacji. Stanowi doskonały zamiennik
gdy nie można użyć myjki ciśnieniowej. Pozostawiony
mikrofilm zapewnia długotrwały efekt blokowania
powstawania nieprzyjemnych zapachów, a powierzchnia
jest w pełni zdezynfekowana.
Przed użyciem preparat w pojemniku aerozolowym
należy dobrze wstrząsnąć, a następnie rozpylić na
czyszczoną powierzchnię zachowując min. 30 cm
odległości. Natryskiwać krótkimi i wtórnymi strumieniami,
a w przypadku silnego zabrudzenia należy poczekać
30 sekund i powtórzyć aplikację. Preparat nie wymaga
spłukania wodą po użyciu.
Produkt do użytku profesjonalnego.

POJEMNOŚĆ

CENA
KATALOGOWA

49,800 ml

netto
PRZEZNACZENIE
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PRODUKTY DO JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH

S

C

Gr

CLASH
GREEN
CLASH GREEN to pianka w aerozolu o zapachu zielonej
herbaty przeznaczona do czyszczenia i odświeżania
parowników, filtrów powietrza, tac ociekowych. Jest
środkiem czyszczącym, który skutecznie usuwa
zabrudzenia takie jak brud, kurz, tłuszcze, oleje i osady.
Dzięki swojej pianowej postaci szybko penetruje i idealnie
pokrywa w całości czyszczone elementy nie powodując
uszkodzeń aluminium, miedzi, stali oraz elementów
z tworzyw sztucznych. Zapewnia szybkie i skuteczne
odświeżenie powierzchni w systemach klimatyzacyjnych.
Działa według zasady aplikuj i zapomnij. Efektywna
aplikacja dzięki zastosowaniu dwóch rodzajów
aplikatorów. Pełen efekt czyszczący i odświeżający
następuje po 10 min. Nie wymaga spłukiwania wodą.
Produkt zgodny z normą BSEN 1275, BSEN 1276.

POJEMNOŚĆ

CENA
KATALOGOWA

46,800 ml

netto
PRZEZNACZENIE
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Bl

BANG
BLOW
BANG BLOW to pianka w aerozolu o zapachu mięty
przeznaczona do czyszczenia i odświeżania parowników,
filtrów powietrza, tac ociekowych. Jest środkiem
czyszczącym, który skutecznie usuwa zabrudzenia
takie jak brud, kurz, tłuszcze, oleje i osady. Dzięki
swojej pianowej postaci szybko penetruje i idealnie
pokrywa w całości czyszczone elementy nie powodując
uszkodzeń aluminium, miedzi, stali oraz elementów
z tworzyw sztucznych. Zapewnia szybkie i skuteczne
odświeżenie powierzchni w systemach klimatyzacyjnych.
Działa według zasady zaaplikuj i zapomnij. Efektywna
aplikacja dzięki zastosowaniu dwóch rodzajów
aplikatorów. Pełen efekt czyszczący i odświeżający
następuje po 10 min. Nie wymaga spłukiwania wodą.
Produkt zgodny z normą BSEN 1275, BSEN 1276.

POJEMNOŚĆ

CENA
KATALOGOWA

46,800 ml

netto
PRZEZNACZENIE
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PRODUKTY DO JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH

B

S

So

SMELL
SORB
SMELL SORB to bezzapachowa pianka w aerozolu
z aktywatorem chemicznego niszczenia nieprzyjemnych
zapachów przeznaczona do czyszczenia i odświeżania
parowników, filtrów powietrza, tac ociekowych. Jest
środkiem czyszczącym, który skutecznie usuwa
zabrudzenia takie jak brud, kurz, tłuszcze, oleje i osady.
Dzięki swojej pianowej postaci szybko penetruje
i idealnie pokrywa w całości czyszczone elementy nie
powodując uszkodzeń aluminium, miedzi, stali oraz
elementów z tworzyw sztucznych. Dzięki zastosowaniu
chemicznego aktywatora zapewnia szybkie i skuteczne
usuwanie zapachów z powierzchni w systemach
klimatyzacyjnych.
Działa według zasady aplikuj i zapomnij. Efektywna
aplikacja dzięki zastosowaniu dwóch rodzajów
aplikatorów. Pełen efekt czyszczący i odświeżający
następuje po 10 min. Nie wymaga spłukiwania wodą.
Produkt zgodny z normą BSEN 1275, BSEN 1276.

POJEMNOŚĆ

CENA
KATALOGOWA

57,800 ml

netto
PRZEZNACZENIE
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Si

IMPACT
SILVER
IMPACT SILVER to pianka w aerozolu o zapachu
lawendy z nanocząsteczkami srebra przeznaczona
do czyszczenia i odświeżania parowników, filtrów
powietrza, tac ociekowych. Jest środkiem czyszczącym,
który bardzo skutecznie usuwa zabrudzenia takie jak
brud, kurz, tłuszcze i osady tytoniowe. Blokuje rozwój
drobnoustrojów. Dzięki swojej pianowej postaci szybko
penetruje i idealnie pokrywa w całości czyszczone
elementy nie powodując uszkodzeń aluminium,
miedzi, stali oraz elementów z tworzyw sztucznych.
Zapewnia szybkie i skuteczne odświeżenie powierzchni
w systemach klimatyzacyjnych.
Działa według zasady aplikuj i zapomnij. Efektywna
aplikacja dzięki zastosowaniu dwóch rodzajów
aplikatorów. Pełen efekt czyszczący i odświeżający
następuje po 10 min. Nie wymaga spłukiwania wodą.
Produkt zgodny z normą BSEN 1275, BSEN 1276.

POJEMNOŚĆ

CENA
KATALOGOWA

57,800 ml

netto
PRZEZNACZENIE
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PRODUKTY DO JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

S

Se

STORM

STREAM EXT
STORM STREAM EXT to gotowy preparat w aerozolu,
który został zaprojektowany w celu uzyskania stałego
i wysokiego ciśnienia tłoczenia. Pozwala to na łatwe
usunięcie najbardziej intensywnego brudu, który gromadzi
się między płytkami lameli skraplacza, na wentylatorze
i obudowie jednostki zewnętrznej klimatyzacji. Stanowi
doskonały zamiennik, gdy nie można użyć myjki
ciśnieniowej lub czyszczone powierzchnie umieszczone
są w trudno dostępnych miejscach.
Przed użyciem preparat w pojemniku aerozolowym
należy dobrze wstrząsnąć, a następnie rozpylić na
czyszczoną powierzchnię zachowując min. 30 cm
odległości. Natryskiwać krótkimi i wtórnymi strumieniami,
a w przypadku silnego zabrudzenia należy poczekać
30 sekund i powtórzyć aplikację. Preparat nie wymaga
spłukania wodą po użyciu.
Produkt do użytku profesjonalnego.

POJEMNOŚĆ

CENA
KATALOGOWA

49,800 ml

netto
PRZEZNACZENIE
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Pr

SAFE
POWER
SAFE POWER to preparat w koncentracie,
bezzapachowy, do tworzenia aktywnej piany, która
dokładnie czyści i rozjaśnia skraplacze lamelowe
w jednostkach zewnętrznych urządzeń klimatyzacyjnych.
Bardzo dobrze usuwa zbity tłuszcz, tłuszcze kuchenne,
osady tytoniowe, brud, kurz i tlenki metali. Posiada
inhibitor korozji, jest produktem nietoksycznym,
bezkwasowym i bezpiecznym w użyciu. Utworzona
aktywna piana służy do czyszczenia takich powierzchni
jak aluminium, miedź, stal nierdzewna, tworzywa
sztuczne oraz powierzchnie malowane również
w wentylacji i chłodnictwie.
Preparat uzyskujemy w formie aktywnej piany przy użyciu
końcówek pianowych do urządzeń wysokiego ciśnienia
lub przez użycie spryskiwaczy ręcznych z końcówką do
tworzenia piany. Nanieść preparat w postaci aktywnej
piany na czyszczoną powierzchnię. Czas ekspozycji
/ działania na zabrudzenia / od 3 - 10 min. Następnie
koniecznie spłukać czyszczone elementy wodą.
Do czyszczenia i rozjaśniania skraplaczy lamelowych,
wymienników zalecane rozcieńczenie 1:5, czyszczenie
średnich zabrudzeń i delikatne rozjaśnianie lameli 1:10,
natomiast w przypadku czyszczeń serwisowych od 1:10
do 1:20.
Preparat do użytku profesjonalnego.

POJEMNOŚĆ

CENA
KATALOGOWA

217,3,75 L

netto
PRZEZNACZENIE
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PRODUKTY
PRODUKTY DO
DO JEDNOSTEK
JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH
ZEWNĘTRZNYCH

S

S

Cl

SAFE
CLEAN
SAFE CLEAN RTU to gotowy bezzapachowy
preparat do czyszczenia skraplaczy, wentylatorów
i obudów jednostek zewnętrznych urządzeń klimatyzacji,
wentylacji i chłodniczych. Bardzo dobrze usuwa trudne
zabrudzenia takie jak tłuszcze, brud, kurz, oleje,
smary, smołę. Posiada inhibitor korozji, jest produktem
nietoksycznym, bezkwasowym i bezpiecznym w użyciu
i zawiera składniki biodegradowalne. Zalecany jest do
takich powierzchni jak aluminium, miedź, stal nierdzewna,
tworzywa sztuczne oraz powierzchnie malowane.
Przed użyciem preparat należy dobrze wstrząsnąć,
a następnie
rozpylić na czyszczoną powierzchnię
i po chwili powierzchnię spłukać wodą. Dla trudnych
i uporczywych zabrudzeń aplikację preparatu powtórzyć.
Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.

POJEMNOŚĆ

CENA
KATALOGOWA

47,750 ml

netto
PRZEZNACZENIE
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SAFE
CLEAN
SAFE
CLEAN
to
preparat
w
koncentracie,
bezzapachowy, do czyszczenia skraplaczy, wentylatorów
i obudów jednostek zewnętrznych urządzeń klimatyzacji,
wentylacji i chłodniczych. Bardzo dobrze usuwa trudne
zabrudzenia takie jak tłuszcze, brud, kurz, oleje,
smary, smołę. Posiada inhibitor korozji, jest produktem
nietoksycznym, bezkwasowym i bezpiecznym w użyciu
i zawiera składniki biodegradowalne. Zalecany jest do
takich powierzchni jak aluminium, miedź, stal nierdzewna,
tworzywa sztuczne oraz powierzchnie malowane.
Preparat przed użyciem należy rozcieńczyć wodą
w zależności od rodzaju zabrudzenia i czynności
serwisowych. Po zakończeniu czyszczenia spłukać
wodą. Do czyszczenia bardzo silnych zabrudzeń
zalecane jest rozcieńczenie 1:5, czyszczenie wszelkich
filtrów 1:10, a w przypadku czyszczeń serwisowych od
1:10 do 1:20.
Preparat do użytku profesjonalnego.

POJEMNOŚĆ

CENA
KATALOGOWA

151,3,75 L

netto
PRZEZNACZENIE
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PRODUKTY
PRODUKTY DO
DO JEDNOSTEK
JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH
ZEWNĘTRZNYCH

S

Cl

C

Ad

ACID
COIL
ACID COIL RTU to gotowy preparat pozwalający
w jednym etapie na czyszczenie i rozjaśnianie skraplaczy
lamelowych w jednostkach zewnętrznych urządzeń
klimatyzacyjnych. Skutecznie usuwa brud, kurz, pyłki
topoli, ptasie odchody, rdzę, tlenki i kamień. Posiada
inhibitor korozji do metali kolorowych i jest produktem
bezpiecznym w użyciu.
Zalecany jest do takich powierzchni jak aluminium,
miedź, stal nierdzewna i powierzchnie malowane. Przed
użyciem preparat należy dobrze wstrząsnąć, a następnie
rozpylić na czyszczoną powierzchnię i po chwili
powierzchnię spłukać wodą. Dla trudnych i uporczywych
zabrudzeń aplikację należy powtórzyć.
Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.

POJEMNOŚĆ

CENA
KATALOGOWA

47,750 ml

netto
PRZEZNACZENIE
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Ad

ACID
COIL
ACID COIL to preparat w koncentracie przeznaczony do
czyszczenia i rozjaśniania w jednym etapie skraplaczy
lamelowych oraz innych powierzchni w jednostkach
zewnętrznych urządzeń klimatyzacji. Skutecznie usuwa
brud, kurz, puch topoli, ptasie odchody, sierść, pióra,
trawę, rdzę, tlenki i kamień. Posiada inhibitor korozji
do metali kolorowych i jest produktem bezpiecznym
w użyciu.
Zalecany jest do takich powierzchni jak aluminium, miedź,
stal nierdzewna i powierzchnie malowane. Preparat
przed użyciem należy rozcieńczyć wodą w zależności
od rodzaju zabrudzenia i czynności serwisowych. Po
zakończeniu czyszczenia koniecznie spłukać wodą. Do
czyszczenia lekko i średnio zabrudzonych powierzchni
zalecane rozcieńczenie 1:10, silnie zabrudzonych
powierzchni 1:5, a w przypadku czyszczeń serwisowych
od 1:15 do 1:20.
Preparat do użytku profesjonalnego.

POJEMNOŚĆ

CENA
KATALOGOWA

207,3,75 L

netto
PRZEZNACZENIE
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PRODUKTY
PRODUKTY DO
DO JEDNOSTEK
JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH
ZEWNĘTRZNYCH

C
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ZESTAW KIT

28

Zestaw KIT został stworzony dla profesjonalnego,
szybkiego czyszczenia i serwisowania klimatyzacji.
W zestawie znajdziesz potrzebne, wygodne w użyciu
i bezpieczne preparaty, aby system klimatyzacji działał
bezawaryjnie.
Magiczny zestaw KIT zawiera preparaty do czyszczenia
jednostek wewnętrznych: AFFECT, IMPACT, LUSSO,
do czyszczenia jednostek zewnętrznych: SAFE, ACID
oraz produkt uniwersalny APC. Duży wybór preparatów
umożliwia optymalne dopasowanie środka do rodzaju
czyszczonych powierzchni oraz rodzaju zabrudzenia,
a to zapewnia najwyższą skuteczność działania.

POJEMNOŚĆ

CENA
KATALOGOWA

32 / szt.
500 ml

netto
PRZEZNACZENIE
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PRODUKTY DO JEDNOSTEK
ZESTAW KITWEWNĘTRZNYCH

ZESTAW
KIT

IMPACT
IMPACT jest gotowym bezzapachowym preparatem na bazie wody zawierającym nanocząsteczki
srebra. Służy do czyszczenia jednostek wewnętrznych klimatyzacji, a w nich elementów takich
jak filtr wstępny, parownik, taca ociekowa, wentylator, obudowa jednostki oraz do czyszczenia
wszystkich powierzchni wodoodpornych. Doskonale nadaje się na powierzchnie aluminiowe,
miedziane, tworzywa sztuczne oraz powierzchnie malowane. Jest produktem nietoksycznym,
bezpiecznym w użyciu, zbudowanym na bazie składników biodegradowalnych.
Dzięki zastosowaniu rozpylacza i zawartości aktywnych nanocząstek srebra pozwala na dokładne
i szybkie czyszczenie elementów oraz blokowanie rozwoju bakterii, grzybów oraz ich zarodników.
Po zastosowaniu preparatu IMPACT nie zaleca się spłukiwania wodą, gdyż pozostawiony film
z nanocząsteczek na czyszczonych powierzchniach blokuje rozwój drobnoustrojów.

LUSSO
LUSSO to gotowy preparat wodny o zapachu lawendy służący do czyszczenia jednostek
wewnętrznych klimatyzacji, a w nich elementów takich jak filtr wstępny, parownik, taca ociekowa,
wentylator, obudowa jednostki oraz do czyszczenia wszystkich powierzchni wodoodpornych.
Doskonale nadaje się na powierzchnie aluminiowe, miedziane, tworzywa sztuczne oraz
powierzchnie malowane. Jest produktem nietoksycznym, bezpiecznym w użyciu, zbudowanym na
bazie składników biodegradowalnych.
Dzięki zastosowaniu rozpylacza i higroskopijnej formuły pozwala na dokładne i szybkie czyszczenie
elementów jednostki wewnętrznej. Po zastosowaniu preparatu LUSSO nie wymagane jest
spłukiwanie wodą czyszczonych powierzchni.

AFFECT
AFFECT to gotowy preparat wodny służący do czyszczenia jednostek wewnętrznych klimatyzacji,
a w nich elementów takich jak filtr wstępny, parownik, taca ociekowa, wentylator, obudowa
jednostki oraz do czyszczenia wszystkich powierzchni wodoodpornych. Doskonale nadaje się
na powierzchnie aluminiowe, miedziane, tworzywa sztuczne oraz powierzchnie malowane.
Jest produktem nietoksycznym, bezpiecznym w użyciu, zbudowanym na bazie składników
biodegradowalnych i posiada aktywne składniki pochłaniające przykre zapachy.
Dzięki zastosowaniu rozpylacza i higroskopijnej formuły pozwala na dokładne i szybkie czyszczenie
elementów jednostki wewnętrznej. AFFECT to preparat z właściwościami mikrobójczymi przez
co dedykowany jest do mycia lad chłodniczych. Przy zastosowaniu preparatu nie jest wymagane
spłukanie wodą czyszczonej powierzchni.

30

SAFE
Dzięki zastosowaniu rozpylacza pozwala na dokładne i szybkie czyszczenie elementów jednostki
zewnętrznych. Usuwa najbardziej uporczywe zabrudzenia występujące na czyszczonych
elementach. Przy zastosowaniu preparatu SAFE należy spłukiwać wodą czyszczone powierzchnie.

ACID
ACID to gotowy preparat wodny służący do czyszczenia i rozjaśniania jednostek zewnętrznych
klimatyzacji, a w nich elementów takich jak skraplacz, wentylator, obudowa jednostki oraz do
czyszczenia wszystkich powierzchni wodoodpornych. Doskonale nadaje się do powierzchni
aluminiowych, miedzianych, tworzyw sztucznych oraz powierzchni malowanych. Zawiera inhibitor
korozji. Jest bezpieczny w użyciu i zawiera składniki biodegradowalne.
Dzięki zastosowaniu rozpylacza i higroskopijnej formuły pozwala na dokładne usuwanie
uporczywych zabrudzeń występujących w jednostkach zewnętrznych oraz usuwa niepożądane
efekty starzenia się metali. Przy zastosowaniu preparatu ACID koniecznie spłukać wodą
czyszczone powierzchnie.

ALL PURPOSE
CLEANER
ALL PURPOSE CLEANER to uniwersalny, gotowy preparat służący do czyszczenia
wszystkich wodoodpornych powierzchni jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzacji,
a w nich elementów takich jak filtry wstępne, parowniki, skraplacze, wentylatory oraz ich obudowy.
Doskonale nadaje się do powierzchni aluminiowych, miedzianych, tworzyw sztucznych oraz
powierzchni malowanych. Zawiera inhibitor korozji. Jest bezpieczny w użyciu i posiada składniki
biodegradowalne.
Dzięki zastosowaniu rozpylacza i higroskopijnej formuły pozwala na dokładne i szybkie czyszczenie.
Usuwa uporczywe zabrudzenia występujące na jednostkach wewnętrznych i zewnętrznych. Przy
zastosowaniu preparatu ALL PURPOSE CLEANER zaleca się spłukać wodą czyszczone
powierzchnie.
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PRODUKTY DO JEDNOSTEK
ZESTAW KITWEWNĘTRZNYCH

SAFE to gotowy alkaliczny preparat służący do czyszczenia jednostek zewnętrznych klimatyzacji,
a w nich elementów takich jak skraplacz, wentylator, obudowa jednostki oraz do czyszczenia
wszystkich powierzchni wodoodpornych. Doskonale nadaje się na powierzchnie aluminiowe,
miedziane, tworzywa sztuczne oraz powierzchnie malowane. Zawiera inhibitor korozji.
Jest produktem nietoksycznym, bezpiecznym w użyciu, zbudowanym na bazie składników
biodegradowalnych.
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PRODUKTY SPECJALNE

D
Air

DESCALE

AIR

DESCALE AIR to produkt w koncentracie, który
skutecznie rozpuszcza i usuwa kamień kotłowy, tlenki
żelaza, korozję, algi i inne osady mineralne w instalacjach
klimatyzacyjnych, chłodniczych i grzewczych. Nie
zawiera chlorowanych kwasów, przez co jest bardzo
bezpieczny dla wszystkich rodzajów metali, uszczelnień,
oringów. Jest produktem nietoksycznym i niepalnym,
zawiera inhibitory korozji chroniące czyszczone
powierzchnie metalowe.
Zastosowanie
wskaźnika
PH
daje
możliwość
efektywnego
wykorzystania
preparatu
podczas
czyszczenia lub odkamieniania. Monitorujemy proces
czyszczenia patrząc na kolor preparatu. Gdy zmienia się
kolor z czerwonego na niebieski, roztwór traci wydajność.
DESCALE AIR stanowi również ważny element
profilaktyki przeciwko rozwojowi bakterii Legionella
pneumophila, czemu sprzyja obecność rdzy i kamienia.
W zależności od rodzaju i ilości osadów proponowane
rozcieńczenie od 1:4 do 1:29.
Produkt do zastosowania profesjonalnego.

POJEMNOŚĆ

CENA
KATALOGOWA

264,3,75 L

netto
PRZEZNACZENIE
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Ra

RAPID

DESCALE
RAPID DESCALE to produkt w koncentracie, który
skutecznie rozpuszcza i usuwa kamień kotłowy, osady
organiczne, tlenki żelaza, korozję, algi i inne osady
mineralne w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych.
Nie zawiera chlorowanych kwasów, przez co jest bardzo
bezpieczny dla wszystkich rodzajów metali, uszczelnień,
oringów.
RAPID DESCALE to innowacyjne rozwiązanie
i alternatywa w usuwaniu kamienia spełniająca
wszystkie kryteria Europejskiej dyrektywy 76/464/EWG
przyjmującej ramy kontroli zanieczyszczeń substancjami
niebezpiecznymi.
Zastosowanie
wskaźnika
PH
daje
możliwość
efektywnego
wykorzystania
preparatu
podczas
czyszczenia lub odkamieniania. Monitorujemy proces
czyszczenia patrząc na kolor preparatu. Gdy zmienia
się kolor z pomarańczowego na zielony, roztwór traci
wydajność.
RAPID DESCALE stanowi również ważny element
profilaktyki przeciwko rozwojowi bakterii Legionella
pneumophila, czemu sprzyja obecność rdzy i kamienia.
W zależności od rodzaju i ilości osadów proponowane
rozcieńczenie od 1:5 do 1:30.
Produkt do zastosowania profesjonalnego.

POJEMNOŚĆ

CENA
KATALOGOWA

347,3,75 L

netto
PRZEZNACZENIE
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PRODUKTYPRODUKTY
DO JEDNOSTEK
SPECJALNE
WEWNĘTRZNYCH

D

D
Ice

ICE
DIGGER
ICE DIGGER to gotowy produkt do odladzania urządzeń
chłodniczych oraz innych powierzchni, gdzie zalega lód
lub szron. Działa w temperaturze do minus 50°C i jest
preparatem 100% biodegradowalnym oraz całkowicie
bezpiecznym. Zawiera składniki, które inhibitują
utlenianie w stali i aluminium, chroniąc przed korozją
wszystkie elementy urządzeń chłodniczych oraz
elementy konstrukcji hal przemysłowych, parkingów
podziemnych i zewnętrznych, stacjonarne kolczatki,
elementy mostów, kotwy budowlane, tory kolejowe,
zwrotnice, przewody elektryczne itp.
ICE DIGGER nanosimy na zalodzoną powierzchnię
za pomocą aplikacji natryskowej, a ilość aplikowanego
preparatu zależy od ilości lodu, szronu, śniegu, wielkości
powierzchni i temperatury otoczenia oraz czasu dla
uzyskania zamierzonego rezultatu, tj. całkowitego
odlodzenia, odszronienia i usunięcia śniegu.

POJEMNOŚĆ

CENA
KATALOGOWA

290,3,75 L

netto
PRZEZNACZENIE
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Sh

SAFE
HANDS

SAFE HANDS jest innowacyjnym rozwiązaniem
ochrony rąk instalatorów w pracach serwisowych oraz
montażowych w klimatyzacji, chłodnictwie, wentylacji
oraz warsztatach mechanicznych i działach utrzymania
ruchu. Tworzy niewidzialną barierę ochronną przed
czynnikami podrażniającymi skórę. Zabezpiecza
przed szkodliwym działaniem czynników chłodniczych,
rozpuszczalników, żrących detergentów, uporczywym
brudem. Zawiera łagodne dla skóry rąk składniki
i pozostawia przyjemny zapach. SAFE HANDS usuwa
również bardzo mocne zabrudzenia z rąk.

POJEMNOŚĆ

CENA
KATALOGOWA

73,800 ml

netto
PRZEZNACZENIE
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PRODUKTYPRODUKTY
DO JEDNOSTEK
SPECJALNE
WEWNĘTRZNYCH

H

B

Cl

SYSCLEAN

BLUE

SYSCLEAN BLUE jest preparatem bezpiecznym,
bezwonnym i nie zawiera chlorowanych składników
co sprzyja komfortowi pracy. Płyn dostępny
w postaci gotowego produktu do bezpośredniego
użycia z urządzeniami do płukania instalacji A/CF-P-H,
gdzie w jednym etapie czyści i usuwa pozostałości
oleju i inne zanieczyszczenia z układów wewnętrznych.
SYSCLEAN BLUE jest kompatybilny z czynnikami
chłodniczymi i nieszkodliwy dla metali wykorzystywanych
w instalacjach chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz dla
większości rodzajów tworzyw sztucznych.
W zakresie stosowania płynu, należy przestrzegać
procedur płukania w instrukcji obsługi i użytkowania
urządzeń.
Produkt do zastosowania profesjonalnego.

POJEMNOŚĆ

CENA
KATALOGOWA

253,5L

netto
PRZEZNACZENIE
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Cl

SYSCLEAN

GREEN

SYSCLEAN GREEN jest preparatem bezpiecznym
i niepalnym, co sprzyja komfortowi pracy. Płyn dostępny
w postaci gotowego produktu do bezpośredniego użycia
z urządzeniami do płukania instalacji A/CF-P-H, gdzie
w jednym etapie czyści i usuwa pozostałości oleju
i inne zanieczyszczenia z układów wewnętrznych.
Szybko odparowuje, co czyni go łatwym do usunięcia.
SYSCLEAN GREEN jest kompatybilny z czynnikami
chłodniczymi i nieszkodliwy dla metali wykorzystywanych
w instalacjach chłodniczych, klimatyzacyjnych.
W zakresie stosowania płynu, należy przestrzegać
procedur płukania zgodnie z instrukcją obsługi
i użytkowania urządzeń. Preparat niepalny z możliwością
stosowania w zestawach do płukania z pompą
elektryczną lub wszędzie tam, gdzie jest wymagane
stosowanie takiego preparatu.
Produkt do zastosowania profesjonalnego.

POJEMNOŚĆ

CENA
KATALOGOWA

311,5L

netto
PRZEZNACZENIE
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PRODUKTYPRODUKTY
DO JEDNOSTEK
SPECJALNE
WEWNĘTRZNYCH

G

N
Ne

NATURAL

NEUTRALIZER

NATURAL NEUTRALIZER to naturalny bezwonny
aktywny neutralizator zapachów. Działa w szerokim
spektrum efektywnej redukcji zapachów takich jak:
zapach pleśni, grzybów, dymu papierosowego, ludzkiego
potu, zapachy zwierząt, siarczki oraz intensywne
zapachy jedzenia. Ze względu na to, że powstaje
w technologii fermentacji jest produktem naturalnym,
nietoksycznym, przyjaznym dla środowiska. Nie zawiera
jonów metali. Dedykowany jest do usuwania zapachów
z każdej powierzchni, która je wchłonęła. Nieprzyjemne
zapachy są atakowane u źródła i trwale usuwane.
NATURAL NEUTRALIZER zalecany jest do stosowania
w urządzeniach klimatyzacji, wentylacji oraz tam, gdzie
usunięcie nieprzyjemnych zapachów z czyszczonych
powierzchni przy użyciu tradycyjnych metod nie przynosi
rezultatów.

POJEMNOŚĆ

CENA
KATALOGOWA

43,800 ml

netto
PRZEZNACZENIE
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Ne

AROMA

NEUTRALIZER

AROMA NEUTRALIZER to naturalny aktywny
neutralizator zapachów z dodatkiem kompozycji
zapachowej. Działa w szerokim spektrum efektywnej
redukcji zapachów takich jak: zapach pleśni, grzybów,
dymu papierosowego, ludzkiego potu, zapachy zwierząt,
siarczki oraz intensywne zapachy jedzenia. Ze względu
na to, że powstaje w technologii fermentacji, jest
produktem naturalnym, nietoksycznym, przyjaznym dla
środowiska. Nie zawiera jonów metali. Dedykowany jest
do usuwania zapachów z każdej powierzchni, która je
wchłonęła. Nieprzyjemne zapachy są atakowane u źródła
i trwale usuwane. AROMA NEUTRALIZER zalecany jest
do stosowania w urządzeniach klimatyzacji, wentylacji
oraz tam, gdzie usunięcie nieprzyjemnych zapachów
z czyszczonych powierzchni przy użyciu tradycyjnych
metod nie przynosi rezultatów. Zastosowana kompozycja
zapachowa pozostawia delikatną świeżość.

POJEMNOŚĆ

CENA
KATALOGOWA

43,800 ml

netto
PRZEZNACZENIE
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PRODUKTYPRODUKTY
DO JEDNOSTEK
SPECJALNE
WEWNĘTRZNYCH

A

S
Sr

SOJUZ
SOLAR
SOJUZ SOLAR to gotowy do użycia płyn do
czyszczenia paneli słonecznych w celu utrzymania
wydajności. Dokładnie czyści, usuwa zanieczyszczenia
powstałe na panelu i pozostawia niewielki film
antykorozyjny i antystatyczny. Jest preparatem
w 100% biodegradowalnym, przez co jest bezpieczny
dla infrastruktury oraz czyszczonych powierzchni
i elementów paneli. Regularne stosowanie SOJUZ
SOLAR przywraca pierwotną wydajność, sprawność
całego
układu
i
wydłuża
czas
eksploatacji.
W celu naniesienia płynu idealnym rozwiązaniem jest
zastosowanie ręcznego spryskiwacza ciśnieniowego.

POJEMNOŚĆ

CENA
KATALOGOWA

127,3,75 L

netto
PRZEZNACZENIE
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Go

STRONG
GASTRO
STRONG GASTRO to preparat służący do czyszczenia
i neutralizacji przykrych zapachów w urządzeniach takich
jak lady chłodnicze, lodówki, zamrażarki, krajalnice i inne
powierzchnie, gdzie przechowywana jest żywność.
Zawarte w preparacie związki powierzchniowo czynne
są biodegradowalne i bezpieczne dla czyszczonych
powierzchni i osoby serwisującej. Zalecany jest do
stosowania w sklepach, gdzie przechowywana jest
żywność, restauracjach, zakładach gastronomicznych,
kuchniach hotelowych, szpitalnych, wszędzie tam, gdzie
występuje zbiorowe żywienie.
STRONG GASTRO dostępny jest w postaci koncentratu
do rozcieńczania z wodą. W zależności od częstotliwości
stosowania oraz stopnia zabrudzenia zaleca się
rozcieńczenie od 1:5 do 1:50.

POJEMNOŚĆ

CENA
KATALOGOWA

189,3,75 L

netto
PRZEZNACZENIE
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PRODUKTYPRODUKTY
DO JEDNOSTEK
SPECJALNE
WEWNĘTRZNYCH

S

S
Gd

SAFE
GUARD
SAFE GUARD jest gotowym preparatem ochronnym
zaprojektowanym do wszystkich systemów w jednostkach
zewnętrznych narażonych na pracę w środowisku
wysoce utleniającym aluminium / rejony nadmorskie
oraz tereny silnie zanieczyszczone / gdzie sól, kwaśne
deszcze i środowisko agresywne znacznie skracają
żywotność skraplacza. Płyn jest łatwy w użyciu oraz
bardzo bezpieczny dla części zabezpieczanych, a także
środowiska i osoby używającej. Zalecany jest do takich
powierzchni jak aluminium, miedź, stal nierdzewna
i powierzchnie malowane. SAFE GUARD stosujemy po
wyczyszczeniu skraplacza jednym ze środków kwaśnych
lub zasadowych / ACID COIL, SAFE CLEAN, SAFE
POWER /.

POJEMNOŚĆ

CENA
KATALOGOWA

127,3,75 L

netto
PRZEZNACZENIE
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QUICK
DETECTOR
QUICK DETECTOR to pianka testowa do szybkiej
i bezpiecznej lokalizacji wycieków. Nadaje się do
sprawdzania szczelności w przypadku wszystkich gazów
technicznych i medycznych, sprężonego powietrza,
sprężonego gazu, klimatyzatorów, kompresorów,
agregatów spawalniczych, układów pneumatycznych,
przewodów elastycznych i przewodów transportowych.
Wykrywa sprężone gazy takie jak: czynniki chłodnicze,
azot, propan, butan, gaz miejski, acetylen, dwutlenek
węgla, argon, powietrze. QUICK DETECTOR jest
produktem dla wszystkich powierzchni. Może być
używany w instalacjach znajdujących się wewnątrz
i na zewnątrz budynków. Każda nieszczelność jest
sygnalizowana formowaniem się pęcherzyków piany.

POJEMNOŚĆ

CENA
KATALOGOWA

43,800 ml

netto
PRZEZNACZENIE
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PRODUKTY SPECJALNE

Q
Dr

Notatnik
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NOTATNIK
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