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PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Ação fungicida e bactericida  
num curto espaço de tempo

✓ Proteção duradoura

✓ Muito eficaz na eliminação de 
maus cheiros

✓ Excelente para refrescar o ar em 
veículos/casas

✓ Fácil aplicação

PRODUTOS ASSOCIADOS

Máscaras de proteção

Poleias

Abraçadeiras

Descrição do Produto
O Spray de Limpeza de Ar Condicionado é uma espuma de elevada qualidade para a limpeza de aparelhos 

de Ar Condicionado em veículos, habitações, entre outros.

É um produto muito eficaz quer na limpeza quer na desinfestação dos aparelhos. 

Não atua somente como um produto para renovar e melhorar o cheiro do ar, mas garante ainda que 

odores a bolor e a mofo sejam eliminados, devido à ação fungicida e bactericida do Spray.

Utilizações
• Sistemas de Ar Condicionado de veículos, casas, hotéis ou sistemas móveis.

Instruções de uso
O Spray deve encontrar-se à temperatura ambiente. A temperatura ideal para a melhor aplicação está 

compreendia entre os +5°C e os +30°C. Agite a lata antes da aplicação.

Antes da aplicação, desligue o motor e os cabos da eletricidade.

Aplique o produto no condensador do Ar Condicionado por meio do adaptador.

Insira o adaptador no interior da entrada do Ar Condicionado cerca de 30 cm e esvazie a lata por completo.

A localização da entrada difere de marca para marca, consulte o seu fornecedor de Ar Condicionado.

Após a aplicação, aguarde pelo menos meia hora até voltar a ligar os cabos elétricos e o motor.

Durante essa meia hora, a espuma vai atuar e sair do sistema do Ar Condicionado através da saída da água, 

condensada como um fluido.

Aplique um pouco de spray nas saídas do Ar Condicionado, mas confirme que o aparelho está completamente 

desligado.

Características
• Ação bactericida e fungicida num curto espaço de tempo;

• Eficaz na eliminação de maus odores;

• Proteção duradoura;

• Fácil aplicação;

• Ligeiro odor a laranja.

Dados técnicos

Propulsor LPG

Densidade (a +20°C) 0,869 g/cm³

Cor Branco

Odor Laranja

Temperatura de auto inflamação +425°C

Temperatura de aplicação +5°C a +30°C

PH 9,5 – 10,5

Pressão do vapor (+20°C) 3,5 Bar

Spray Limpeza de Ar Condicionado
P 350



Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as 
técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o 
fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.
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Informação de segurança, limpeza e 
manuseamento do produto
Conteúdo sob pressão. Não fumar nem foguear en-

quanto estiver a utilizar o produto. Não aproximar 

de qualquer tipo de fonte de calor ou ignição. A lata 

pode explodir se aquecida demasiado.

Proteger a lata de raios solares e não expor a tem-

peraturas acima dos +50°C. Não perfurar nem quei-

mar, mesmo quando estiver vazia. Não pulverizar 

para uma chama ou qualquer material incandes-

cente.

Evitar o contacto com a pele e os olhos, e não res-

pirar os vapores libertados.

Em caso de contacto com os olhos, lave imediata-

mente com água, procurando assistência médica.

Ficha de Dados de Segurança disponível sob pedido.

Embalagens e informação logística
Lata não recarregável de 400ml de capacidade.

Condições de armazenamento
e prazo de validade
Conteúdo sobre pressão. Proteger a lata de raios 

solares e não expor a temperaturas superiores a 

+50°C.

Validade de 24 meses.

Para informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte
Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Raso de Paredes - 3750-403 Espinhel

Águeda - Portugal

✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período 
de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante 
nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da 
empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada 
por qualquer tipo de danos consequentes.

Garantia
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