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7 doskonałych powodów, by używać DE7C : 
1. Wielofunkcyjny: « klasyczna końcówka » do bezpośredniego utrzymania powierzchni, 
końcówka « one shot » do ciągłego rozpylania oraz « końcówka z przedłużaczem* » do 
czyszczenia systemów klimatyzacyjnych. W przypadku pojemnika 400 ml – tylko klasyczna 
końcówka. 
2. Wnika w głąb zabrudzeń.   
3.Skuteczny: usuwa mikroorganizmy przez kontakt i zapobiega powstawaniu przykrych zapachów. 
4. System ciągłego rozpylania « one shot » umożliwia łatwe oczyszczenie powietrza w  
pomieszczeniu o wielkości 100 m

3
. 

5. Dzięki końcówce z przedłużaczem możliwe jest oczyszczenie powierzchni i przewodów w 
klimatyzacjach, systemach kontrolowanej wentylacji mechanicznej i wywietrznikach. 
6. Przyjemnie perfumowany zapachem eukaliptusa. 
7. Gaz nośny niepalny. 

 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

  Instytucje użyteczności publicznej     Firmy usługowo-handlowe       Transport 
 

Działanie odświeżające w pomieszczeniach, takich jak biura, szatnie, toalety, strychy, piwnice, pojazdy 
sanitarne, autokary, hale wystawowe…. 
Do oczyszczania klimatyzacji domowych i samochodowych, systemów kontrolowanej wentylacji 
mechanicznej  i wywietrzników… 
 

Właściwości Sposób użycia 
 
Skład : alkohol etylowy, ekstrakt 
eukaliptusa gałkowego 
Zapach: eukaliptusowy. 
Objętość netto : 150 ml lub 400 ml 
Gaz nośny : 134 A 
 
 
Dodatkowe informacje : odnieść się do 
karty charakterystyki produktu. 

Wstrząsnąć aerozolem przed użyciem.   
Opakowanie 150 ml 
1 – Umocować dyfuzor « one shot » za pomocą klipsa, umieścić aerozol w połowie wysokości 
pomieszczenia i opuścić je, po zastosowaniu produktu.  Rozpylanie działa automatycznie, aż do 
całkowitego opróżnienia pojemnika.  
2 – Z klasyczną końcówką do rozpylania, rozpylać przez  4 - 5 sekund na żądane powierzchnie.  
3*- Do stosowania jako środek czyszczący do klimatyzacji : unieruchomić system klimatyzacji 
według wskazówek producenta. Rozpylić za pomoc dyfuzora z przedłużaczem do przewodów 
wentylacyjnych i wlotu powietrza. Pozostawić na 10 minut, aż zadziała, następnie uruchomić 
mechanizm . 
* w opcji z przedłużaczem do DE 7C (klimatyzacja). 
Opakowanie 400 ml 
- Do oczyszczenia powierzchni, rozpylić równomiernie z odległości 20 cm. Osuszyć ściereczką z 
mikrofibry. Spłukać. 
- Do odświeżenia powietrza, rozpylać przez 20 s partiami po 100 m3 dokładnie i równomiernie.   
Przed wejściem do pomieszczenia, w którym rozpylono produkt należy odczekać 1 godzinę. 

PL14042011/2     plusiki 7-ki  
POLYCLEAN 70: środek czyszczący, odtłuszczający, dezodoryzujący 

 
Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie odpowiadamy 
za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów.  
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