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                                                     Terosept
        Karta techniczna 

        Stan: 14.03.00 
 
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                  Niepalny środek do dezynfekcji 
                                                                                                                                           i czyszczenia klimatyzacji                
                                                                                                                                                            na bazie wodnej   

                                                                                                           
 
Charakterystyka: Terosept jest wodnym preparatem z substancjami czynnymi do niszczenia bakterii i 

pleśni w samochodowych systemach klimatyzacji.  
Terosept posiada wspaniałe długotrwałe działanie, tzn. substancje czynne, 
skutecznie niszczą bakterie i pleśń oraz zapobiegają w długim okresie czasu ich 
ponownemu powstawaniu.  
Terosept dostarczany jest w formie płynnej w kanistrach do zestawu z pistoletem 
do natrysku AC 650 względnie w aerozolu. 

 
Zastosowanie:                         Terosept jest używany jako środek dezynfekujący do zwalczania bakterii i pleśni  

w systemach klimatyzacji. Terosept usuwa spowodowane przez pleśń, 
nieprzyjemne i stęchłe zapachy w kabinie pasażerskiej. Przy tym nie może być 
stosowany jako 

                                                  normalny spray do odświeżania powietrza. Terosept wprowadza obok 
                                                  natychmiastowego czyszczenia także długotrwałą dezynfekcję.            
 
                                                  Obok zastosowania do dezynfekcji urządzeń klimatyzacji może być także używany 
                                                  do niszczenia innych bakterii, jak np. w umywalkach, wannach albo na ściankach 
                                                  kafelkowych i armaturze. 
 

Także do dezynfekowania powierzchni siedzeń, telefonów i ceramiki, jak również 
przedmiotów z drewna, po przeprowadzeniu prób zgodności. 

                                                                            
 
 
Dane techniczne:  Kolor:    bezbarwny, przezroczysty 

Zapach:   bez zapachu 
Konsystencja:    płynny 
Gęstość:   ok. 1,00 g/cm3 

                                                   Wartość pH:   ok. 7,0 
                                                   Lepkość:   < 10 mPa.s 
 
 
Nakładanie:   Uwaga wstępna  

Przed rozpoczęciem stosowania preparatu należy zapoznać się ze środkami 
ostrożności i radami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w karcie 
bezpieczeństwa. Również w przypadku produktów nie objętych obowiązkiem 
znakowania ze względu na bezpieczeństwo pracy należy zachować ogólne środki 
ostrożności związane ze stosowaniem środków chemicznych.  
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Stosowanie                               Produkt z kanistra ( z pistoletem AC 650 ) 
                                                   Jeśli sposób postępowania został określony już w instrukcji serwisowej przez 
                                                   producenta samochodu, to należy postępować według niego. 
                                                   Tylko, jeżeli nie ma żadnych wskazówek dotyczących stosowania środków 
                                                   dezynfekujących do urządzeń klimatyzacji, można postępować wg następujących 
                                                   kroków:   

- otworzyć klapę powietrza klimatyzacji i włączyć klimatyzację z następującymi 
ustawieniami: 
A/C: wyłączone; dopływ powietrza: obieg wewnętrzny; temperatura: max. 
goraco; wentylator: maksimum.      

                                                          Pozostawić pracujące urządzenie przez minimum 10 min., żeby usunąć 
                                                          pozostałą w parowniku wilgoć. 

- wyłączyć klimatyzację i zapłon, 
- żeby wprowadzić sondę natryskową do wewnątrz obudowy parownika, 

konieczne jest zdemontowanie nakładek, urządzeń sterujących, regulatorów 
temperatury i filtru pyłowego. 
W danym przypadku można dostać się do wewnątrz obudowy parownika także 
przez wprowadzenie sondy przez otwór odpływowy zbierającej się wilgoci na 
parowniku.  

- zamknąć klapę powietrza, 
- pod otwór odpływowy wody z kondensacji podstawić miskę, 
- sprawdzić funkcjonowanie odpływu wody z kondensacji. W razie potrzeby 

resztki wilgoci usunąć, 
- jeżeli obudowa parownika znajduje się tuż nad podłogą kabiny, należy położyć 

na podłodze matę ochronną pozwalającą na zebranie ewentualnych wycieków 
środka dezynfekującego, 

- w zależności od stopnia zabrudzenia i wielkości parownika napełnić pistolet 
natryskowy do pojemności 0,4 – 0,7 litra preparatem Terosept, 

- doprowadzić do pistoletu powietrze o ciśnieniu około 5-6 bar, 
- wprowadzić sondę natryskową do obudowy parownika, otwór dyszy sondy 

ustawić w kierunku parownika i unieruchomić. Otwór odpływu wody z 
kondensacji uszczelnić przy pomocy szmatki, 

- podczas natrysku sondę poruszać tam i z powrotem oraz pilnować, żeby cała 
powierzchnia parownika została spryskana. Zawartość pojemnika w pełni 
wykorzystać. Parownik i jego obudowa zostają przez to oczyszczone i 
zdezynfekowane. Brud zostanie zmyty preparatem i spłynie przez otwór 
odpływowy, 

- żeby mieć pewność, że także kanały powietrzne, które prowadzą do kabiny, są 
zdezynfekowane, należy wprowadzić sondę przez każde otwory wylotowe 
powietrza ( otworzyć na chwilę klapki ) i krótko wtryskiwać preparat. 
Natychmiast po wtryśnięciu preparatu zamknąć klapki otworów wylotowych, 

- pozostawić Terosept  przez co najmniej 20 minut w celu zniszczenia bakterii i 
pleśni. Przy czym otwór odpływowy, dla podwyższenia stopnia działania 
preparatu z powrotem zamknąć, 

- wszystkie wyloty powietrza otworzyć i włączyć dmuchawę na około 5-10 minut 
w celu osuszenia środka czyszczącego. Otworzyć okna i nadmuch ustawić na 
najwyższy stopień z następującymi ustawieniami klimatyzacji: 
A/C: wyłączony; dopływ powietrza: obieg zamknięty; temperatura: max. 
gorąco; wentylator: max.  
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                                                    Produkt z pojemnika spray 
                                                    Przed użyciem pojemnik mocno wstrząsnąć. 
                                                    Podczas natrysku przestrzegać wskazówek i porad podanych przy stosowaniu 
                                                    preparatu z kanistra. 
 
                                                    Stosowanie Teroseptu z pojemnika spray wskazane jest szczególnie do 
                                                    czyszczenia i dezynfekcji różnych elementów (patrz „Zastosowanie”). Należy przy 
                                                    tym zwrócić uwagę, żeby natryskiwać preparat równomiernie i z odległości około 
                                                    30 cm.   
 
                                                    Uwaga:  
                                                    Podczas przeprowadzania czyszczenia i dezynfekcji w samochodzie nie 
                                                    mogą przebywać żadne osoby.  
 
 
Magazynowanie:  Zagrożenie przemarznięciem:  tak 

Zalecana temperatura składowania:  10 do 25 °C  
                                                                (pojemniki spray nigdy ponad 50 °C)  
Czas składowania:   12 miesięcy                                                                 

 
 
 
 
Forma dostawy:               Aerozol, 250 ml                                       Art. Nr 145.62 D  
                                                   Kanister, 5 l                                             Art. Nr 145.58 Z  
 
Wskazania/ rady 
dotyczące bezpieczeństwa/ 
oznaczenia transportowe: patrz karta bezpieczeństwa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wskazówka: Podane informacje, szczególnie dotyczące nanoszenia preparatu i jego zastosowań oparte 

są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Ze względu na wielką różnorodność materiałów i 
będące poza naszym wpływem zróżnicowane warunki pracy zalecamy przeprowadzenie 
każdorazowo własnych prób dla sprawdzenia przydatności naszych produktów do 
planowanej metody aplikacji i zamierzonych celów. Ani wskazówki zawarte w niniejszej 
karcie technicznej ani porady udzielone ustnie nie mogą być podstawą odpowiedzialności 
jeśli nie wyniknęły ze złych zamiarów lub ciężkiego niedbalstwa producenta. 

 
Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej poprzednie jej wydania tracą 
ważność 

 
 

Polska       Niemcy  
     

Henkel Polska S.A    Henkel Teroson GmbH 
ul. Domaniewska 41/MARS   D-69112 Heidelberg 
PL-02-672 Warszawa 
Telefon (022) 606 29 99    Hans-Bunte-Straße 4 
Telefax (022) 606 29 90    D-69123 Heidelberg 
      Telefon (06221) 704-0 
      Telefax (06221) 704-698 

 


