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Loctite® Hygiene Spray
Wielofunkcyjny środek do czyszczenia klimatyzacji

Loctite® Hygiene Spray jest idealny do czyszczenia i odświeżania powietrza
w samochodach – także w systemach klimatyzacji. Zabija bakterie, grzyby 
i wirusy, a nieprzyjemne zapachy zastępuje świeżą mentolowo – 
eukaliptusową wonią.

Szybko eliminuje nieprzyjemne zapachy spowodowane klimatyzacją, papierosami 
i przez zwierzęta.

• Mały, szybki i wygodny, zawsze gotowy do użycia.

• Pojedynczy spray może odświeżyć do 50 m3 powietrza.

• Po zaledwie 15 minutach spada ryzyko wystąpienia infekcji i alergii, a świeża mentolowo
eukaliptusowa woń zastępuje nieprzyjemne stęchłe zapachy.

Bezpieczny i łatwy w użyciu, Loctite® Hygiene Spray może być stosowany we wnętrzach
samochodów ciężarowych, dostawczych, kempingowych i łodzi. Jest równie przydatny 
w miejscach użyteczności publicznej, hotelach i biurach.

Skuteczny przeciwko wielu rodzajom bakterii, laseczkom
zakwaszającym, wirusom lipidowym (opryszczki i grypy),
drożdżom i grzybom.

Świeża mentolowo eukaliptusowa woń.
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Zalety:



Instrukcja użycia:

1. Dokładnie oczyścić powierzchnie. 
2. Wstrząsnąć dokładnie przed użyciem.
3. Uruchomić silnik, mając na względzie wszystkie

czynniki bezpieczeństwa.
4. Uruchomić klimatyzację, przełączyć ją na tryb recyrkulacji

powietrza. Otworzyć wszystkie wloty powietrza. 
5. Jednorazowa aplikacja/mocno naciskać przycisk, aż do

zablokowania. Puszka opróżni się samoczynnie.
6. Położyć puszkę na podłodze pomiędzy tylnymi 

a przednimi siedzeniami. 
7. Opuścić samochód i zamknąć drzwi.
8. Pozwolić pracować środkowi przez 15 minut.
9. Otworzyć wszystkie drzwi i przewietrzyć kabinę.

Jednorazowa aplikacja

Wielokrotne użycie

1. Wstrząsnąć dokładnie przed użyciem. 
2. Wielokrotne użycie / delikatnie nacisnąć przycisk 

i rozpylić środek w centralnym punkcie pomieszczenia,
lub w kilku jego miejscach, co 3–4 metry w zależności
od wymiarów.

Czyszczenie wnętrz pojazdów i ich systemów klimatyzacji: 

Oczyszczanie powietrza w miejscach użyteczności publicznej i biurach: 



Skuteczny przeciwko bakteriom 
i grzybom wymienionym poniżej.*:

• Pseudomonas fluorescens
• Staphylococcus aureus
• Bacillus subtilis
• Escherichia coli 
• Salmonella cholerasius
• Candida albicans
• Aspergillus fumigatus
* Zgodny ze standardami Unii Europejskiej: EN1040, EN1276, EN13697

Skuteczny przeciwko następującym wirusom:

• Opryszczka
• Grypa
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Dane tu przytoczone mają jedynie charakter informacyjny. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących stosowania
produktu i jego specyfikacji prosimy o skontaktowanie się z lokalnym biurem wsparcia technicznego firmy Henkel.

Loctite® Hygiene Spray jest skutecznym
środkiem oczyszczającym klimatyzację


