HVAC

Air Alixo - Biodegradable Coil Cleaner
Reinigingsmiddel voor binnenunits / ontvochtigers

Biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel voor afwasbare oppervlakken van verdampers van airconditioning, WP, ontvochtigers en
verwarmingsbatterijen. Neutraliseert onaangename geuren. Zeer
veilig en niet schadelijk voor condensaatpompen.

CODE
Omschrijving
ALX-0526 5 L jerrycan (ready mixed)
ALX-0525 1 L verstuiver (ready mixed)

St/doos
4
6

Air Alixo - Biodegradable Condensor Cleaner
Reinigingsmiddel voor condensoren / warmtepompen

HVAC reinigingsmiddelen
Biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel dat uiterst effectief alledaags
vuil verwijdert. De biologische formule zorgt dat het zeer veilig in
gebruik is. De cleaner is inzetbaar voor afwasbare oppervlakken van
buitenunits van warmtepompen en airconditioning.

St/doos
4
6

www.airalixo.eu

= voor binnengebruik

= voor buitengebruik
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CODE
Omschrijving
ALX-0516 5 L jerrycan (ready mixed)
ALX-515 1 L verstuiver (ready mixed)

Air Alixo - Universal Power Coil Cleaner

Air Alixo - Bactisan desinfecteermiddel voor verdamper

Ontwikkeld voor algemeen onderhoud van airco- en koelinstallaties

Bactisan® is een desinfecteermiddel werkzaam tegen bacteriën en gisten

HVAC reinigingsproducten voor alle ventilatie- en airconditioning systemen
Te vaak wordt er te weinig aandacht besteed aan het belang van het reinigen van
ventilatie- en airconditioning systemen. Regelmatig onderhoud garandeert echter een
langere levensduur van deze systemen.
Als professionele installateur is het niet enkel uw taak om airconditioning- en ventilatiesystemen te installeren, maar ook om deze op regelmatige basis te onderhouden.
Daarvoor doet u beroep op aangepaste producten die u helpen om probleemloos
verschillende oppervlakken te reinigen.
Reiniging en bescherming
Air Alixo is speciaal ontwikkeld voor professionele installateurs om hen het best mogelijke
resultaat te geven bij het reinigen of beschermen van HVAC systemen. Het Air Alixo
assortiment bevat diverse reinigingsmiddelen:

De universal power coil cleaner ontvet, ontgeurt en verwijdert doeltreffend vuil zonder schade aan de oppervlakken. Het is inzetbaar voor
afwasbare oppervlakken van binnen- en buitenunits en koelinstallaties.
Bovendien is het product lamellenvriendelijk.

CODE
ALX-501
ALX-502
ALX-504

Omschrijving
5 L concentraat
500 ml verstuiver
400 ml aerosol met slang

St/doos
4
12
12

De bactericide/fungicide is geschikt voor de ontsmetting van allerlei
oppervlakken, apparaten, gebruiksvoorwerpen en werkinstrumenten.
Bij ontsmetting van oppervlakken of materialen die met eet- of
drinkwaren in contact kunnen komen, is grondig naspoelen met zuiver
water verplicht. Volg steeds de veiligheidsvoorschriften bij het
mengen en toepassen van Bactisan.

CODE
ALX-523
ALX-529

Omschrijving
St/doos
500 ml concentraat
12
Turbo 360 omkeerbare verstuiver - 1,3 L
1

! Bactisan® niet bestemd voor de Nederlandse markt

Air Alixo - Heavy Duty Condensor Cleaner

BEL : Bactisan® toelatingsnr. 2612/B

Krachtige schuimreiniger om condensoren beter te beschermen tegen vervuiling van buitenaf
•
•
•
•
•

Voor algemeen onderhoud
Om de condensor te beschermen
Om omkastingen te reinigen
Voor de ontsmetting van de verdamper
Om vervuilde condensafvoerleidingen te reinigen

Ook 100% biologisch afbreekbaar
Air Alixo biedt ook eco-vriendelijke reinigingsmiddelen aan die 100%
biologisch afbreekbaar zijn. Dankzij hun speciale formule zijn ze
onschadelijk en zeer veilig in gebruik. De verpakkingen zijn steeds
herbruikbaar.
• Reinigingsmiddel voor binnenunits / ontvochtigers
• Reinigingsmiddel voor condensoren / warmtepompen

De Heavy Duty condensor cleaner is een HD formule die het dikste
vuil, olie of vet oplost zonder schade aan de oppervlakken. Het
product is inzetbaar voor alle afwasbare oppervlakken van buitenunits. De reiniger is (Alu) lamellenvriendelijk.

CODE
ALX-511
ALX-512

Omschrijving
5 L concentraat
500 ml verstuiver

St/doos
4
12

Air Alixo - One Shot Drain Cleaner
Reinigingsmiddel om sterk vervuilde condensafvoerleidingen te reinigen

One shot drain cleaner is een single shot heavy duty formule.
Deze lost het dikste vuil en vet op, breekt organische verstoppingen
af en reinigt afvoerleidingen & elimineert geuren. Het reinigingsmiddel is gemakkelijk in gebruik dankzij de meegeleverde nozzle.

CODE
ALX-535

Air Alixo - Case Cleaner
Krachtige reiniger ontwikkeld om omkastingen te reinigen

Omschrijving
250 ml concentraat

St/doos
12

De Air Alixo case cleaner verwijdert doeltreffend nicotine, vuil en vet.
De verstuiver is veilig op de meeste kunststoffen en metalen omkastingen (te testen bij eerste gebruik). Het product is inzetbaar voor afwasbare oppervlakken van binnen- en buitenunits en koelinstallaties.

CODE
ALX-532

Air Alixo reinigingsmiddelen zijn conform wetgeving EU 528/2012 en zijn amendementen
Alle MSDS fiches zijn verkrijgbaar op eenvoudig verzoek of online via www.airalixo.eu

Omschrijving
500 ml verstuiver

www.airalixo.eu

St/doos
12

= voor binnengebruik

= voor buitengebruik

