
DK NO

SE FI

Lugtfjerner til airconditionanlæg
Velegnet til rør i kobber, stål og aluminium. PyroCool beskytter og klæber til alle 
overflader og dele tæt på lodning og svejsning.

Luktfjerningsmiddel for klimaanlegg
Trippel blanding av lukthemmere og- eliminatorer for å sikre 360° beskyttelse for 
vekselstrømfiltre på luftbehandlingsaggregater, avtrekksvifter og kanalarbeid.

Luktneutraliserare för luftkonditioneringar
Trippelblandning av lukthämmare och eliminatorer för att säkerställa heltäckande 
skydd för A/C-filter på luftbehandlingsaggregat, utsugsfläktar och kanalarbeten.

Hajunpoistaja ilmastointijärjestelmiin
Kolmen hajunesto- ja poistoaineen sekoitus, joka suojaa kokonaisvaltaisesti 
ilmastointilaitteiden suodattimia, imutuulettimia ja putkistoja.
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Anvisninger

Der er ikke behov for at isolere det elektriske kredsløb. Brug som en del af et regelmæssigt 
vedligeholdelsesprogram.

Airconditionfiltre – sluk airconditionanlægget. 

Sprøjt produktet direkte i luftindsugningen op airconditionanlægget og udløbsfiltrene, ventilations- 
og blæsersystemet. Vent 5 minutter, før du indstiller airconditionanlægget på den oprindelige 
indstilling.

Generelle overflader – påfør midlet, og tør berørte områder af med en klud.

Toiletter, brusere, badeværelser og vaske – sprøjt direkte i afløbet så ofte som nødvendigt for at bevare 
et friskt miljø.

Præparattype: Væske 
Bortskaffelse: Produkt: Forbrænding på land.
Beholder: Rengør med vand.

Certificeret Virksomhed
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Bruksanvisning

Ikke nødvendig å isolere det elektriske systemet. Brukes som en del av et vanlig vedlikeholdsprogram.

Klimaanleggsfiltre – Slå av klimaanlegget. Spray produktet direkte inn i klimaanleggets luftinntaks- 
og utløpsfiltre, ventilator og viftesystem. Vent fem minutter før du setter klimaanlegget tilbake til 
originalinnstillingene.

Generelle overflater – Spray og tørk ned berørt område med en klut.

Toaletter, dusjer, garderober og vasker – Spray direkte ned i avløpsåpningen så ofte som det er 
nødvendig for å opprettholde friske omgivelser.

Blanding: Væske 
Avfallshåndtering: Produkt: Forbrenning på land.
Beholder: Rengjøres med vann.

Sertifisert Selskap
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Bruksanvisning

Elektroniken behöver inte isoleras. Använd som en del av ett regelbundet underhållsschema.

Luftkonditioneringsfilter – stäng av luftkonditioneringen. Spreja produkten direkt in i 
luftkonditioneringens filter vid luftinloppet och -utloppet, avluftnings- och fläktsystem. Vänta fem 
minuter innan du ställer in luftkonditioneringen till de ursprungliga inställningarna.

Allmänna ytor – spreja och torka av den berörda ytan med en trasa.

Toaletter, duschar, badrum och handfat – spreja rakt ner i avloppet så många gånger som det behövs 
för att bibehålla en fräsch omgivning.

Produkttyp: Flytande 
Avfallshantering: Produkt: Bränns på land.
Behållare: Rengör med vatten.

Certifierat Företag
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Käyttöohje

Sähköjärjestelmää ei tarvitse eristää. Käytä osana tavanomaista huolto-ohjelmaa.

Ilmastointilaitteen suodattimet – Kytke ilmastointilaite pois päältä. 

Suihkuta tuotetta suoraan ilmastointilaitteen ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkojen suodattimiin, 
tuuletusaukkoon ja puhallinjärjestelmään. 

Odota viisi minuuttia ennen kuin kytket ilmastoinnin takaisin alkuperäisiin asetuksiin.

Yleiset pinnan – Suihkuta ja pyyhi likaantunut alue liinalla.

WC-tilat, suihkut, taukotilat ja pesualtaat – Suihkuta suoraan viemäriaukkoon tarpeen mukaan 
ympäristön pitämiseksi puhtaana.

Valmistetyyppi: Neste 
Hävittäminen: Tuote: Polttaminen maalla.
Säiliö: Puhdista vedellä.

Sertifioitu Yritys
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

OdourGuard™

Manufactured by: Aspen Pumps Ltd,
Stroudley Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8NL, UK 
Tel: +44 (0)1 25 64 60 300  sales@advancedengineering.co.uk

EU Distributor: Aspen Pumps France,
353 Allee des Vergers, 76360 Barentin, France 
Tel: +33 (0)1 43 57 21 33  ventes@aspenpumps.com
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