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 SAFETY AIR  

Sanitační prost ředek ve spreji  
pro klimatizace  
a vzduchotekchniku 

SAFETY AIR je sanitační 
aerosol speciálně navržený pro 
dezinfekci veřejných a 
průmyslových klimatizačních 
zařízení, klimatizací  
v automobilech, ale rovněž tak   
i zařízení pro osušení rukou 
apod.  

  

PROČ  SAFTEY AIR, se svým obsahem kvartérních amonných solí je výkonný 
specifický a moderní baktericidní  a fungicidní prostředek, který  usmrtí 
bakteriální floru a tím eliminuje problém v jeho počátku. Kromě toho je 
SAFETY AIR příjemně parfémován. 
 
Aktivní ingredience obsažené v produktu SAFETY AIR  obsahují disperzi 
kvartérních amonných solí v rozpouštědle. Tento dezinfekční prostředek je 
specifikován Italským Ministerstvem zdravotnictví  pro sanitaci klimatizací. 
Tento typ zařízení může představovat zdroj kontaminace pro mnoho 
patologických podmínek (jako je famózní nemoc legionářů /legionella/, která 
může být za určitých okolností dokonce smrtelná). Noční můrou jsou situace 
kdy se z klimatizačních systémů produkují nepříjemné pachy způsobené 
houbami a bakteriemi, které produkují zapáchající plyny jako součást jejich 
biologických aktivit. Pro odstranění těchto obtížných problémů musí být 
odstraněny bakteriální  a/nebo houbové kultury s použitím příslušného 
dezinfekčního prostředku.  

  

JAK  Použití SAFETY AIR je velmi jednoduché. Po krátkém protřepání aplikujte  
nadbytek produktu do každého vzduchovodu nebo přímo na filtry zařízízení 
v době, kdy klimatizační systém není v chodu.   Vyčkejte asi 15 minut před 
aktivací vzduchotechniky tak, aby výpary kvartérních amonných solí měly 
čas k usazení se  a impregnování všech povrchů, zejména různých 
komponent odpařovačů. Po aplikaci se doporučuje vyvětrat interiér  po dobu 
několika minut.  
Jakmile bylo zařízení znovu spuštěno, ponechejte okna nebo ventilaci 
otevřené a umožněte , aby se přebytek dezinfekčního prostředku promýval 
systémem (2 – 3 minuty). Vůně bude přetrvávat po mnoho dnů.  
V potrubních systémech působí vůně také jako indikační pomůcka potvrzující 
průchod SAFETY AIR přes ventilaci. 
Běžně je jediné ošetření postačující pro řešení všech problémů nepříjemných 
zápachů ; v těch nejobtížnějších případech se doporučuje ošetření opakovat 
po 24 až 48 hodinách  
Co se týká domácích klimatizačních jednotek, nejčastěji používané jsou 
systémy Split a FAN Coil. Systémy Split jsou normálně umisťovány do výšky 
s upevněním na stěnu, systémy Fan Coil jsou umisťovány dole na stěně 
namísto klasických radiátorů. V systémech SPLIT by měl být Safety Air  
aplikován do přívodů vzduchu v horní části jednotky. V případě Fan coil by 
měl být produkt aplikován ve spodní části v blízkosti podlahy.  

  

KDE Chladící a klimatizační jednotky  
Vysoušeče rukou na veřejných toaletách 

  

  

  

BALENÍ  Kód výrobku  Dodávaná množství  Balení  

 

 

942.003 
945.003 
942.005 

Sprej 250 ml 
Sprej 400 ml 
Kanystr 5 litrů 

Karton 12 kusů 
Karton 12 kusů 
Karton – 2 kusy 

 


