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Reiniging van de airco-verdamper 
met airco well® 994 Hygiënereiniger voor airco’s 
 
 
Belangrijke instructies 

 Indien er reinigingsinstructies van de fabrikant voorhanden zijn, gelieve deze te volgen! 
 Na de reiniging met airco well® niet naspoelen, bv. met water! 
 Alvorens te beginnen met de reiniging het contact, de ventilator en de airconditioning uitzetten! 
 Elektronische onderdelen die zich in het reinigingsgebied bevinden, beschermen tegen vochtigheid! 
 Het drukbekerpistool na elke reiniging onderhouden en op de nodige plaatsen smeren! 

 

Toegang tot de verdamper 
 Mogelijkheid 1: het pollenfilter bevindt zich in het interieur tussen de ventilatormotor en de 

verdamper.  
 het pollenfilter demonteren en via de pollenfilterschacht de verdamper reinigen. 

 
  

 Mogelijkheid 2: het pollenfilter bevindt zich in het motorcompartiment of in het interieur 
vóór de ventilatormotor. 
 Controleer of er zich aan of in de buurt van de verdamper een temperatuursensor of een 
ventilatorweerstand bevindt. De temperatuursensor of ventilatorweerstand demonteren.  
De verdamper via de ontstane opening reinigen.  

 
 Mogelijkheid 3: er is geen temperatuursensor of ventilatieweerstand aanwezig of deze is 

niet toegankelijk. 
 De ventilatormotor demonteren. Via het ventilatiekanaal de verdamper reinigen. 

 
 
 

 Mogelijkheid 4: aan de verdamper bevindt zich geen temperatuursensor of ventilatorweer-
stand en de ventilatormotor kan niet gedemonteerd worden.  
 Met een conische boor ca. 20 mm voor of achter de verdamper een gat boren. Na de 
reiniging het gat met een geschikte rubberen stop of met textieltape afdichten. 
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Reinigingsproces 
1. De ventilatiekleppen voor de voetruimte sluiten. 
2. Het drukbekerpistool met aangesloten TUNTECH sonde vullen met 1 liter  

airco well® 994 Hygiënereiniger voor airco’s. Daarna het pistool aansluiten op de 
persluchtvoorziening (maximale druk 10 bar). 

3. Sonde in de ontstane openingen in het verdamperhuis met sproeirichting  
“verdamper” inbrengen. 

4. Bij reiniging via de filterschacht, na het inbrengen van de sonde de opening van de 
schacht afdekken om te vermijden dat er vloeistof in het interieur terechtkomt. 

5. De duim op het geleidingsplaatje leggen om de sproeirichting te bepalen. 
6. Door het pistool te gebruiken en de sonde heen en weer te bewegen, worden  

de verdamperlamellen en het verdamperhuis met het product airco well® 994  
gereinigd en gespoeld. De vuile vloeistof loopt weg via de condenswaterafvoer, 
daarom een opvangbak onder het voertuig plaatsen! 

7. De condenswaterafvoer tijdens de reiniging zeker controleren! Indien deze slechts 
druppelsgewijs lekt, de afvoer vooraf mechanisch reinigen. 

8. De volledige inhoud van de drukbeker opgebruiken.  
9. airco well® 994 Hygiënereiniger voor airco’s minstens 30 minuten laten inwerken om het vuil los te maken. 
10. Met lege drukbeker en de gebruikte sonde de verdamper minimaal 2 minuten met perslucht doorblazen. 
11. Vervolgens alle ventilatiekleppen openen, de airco aanzetten en de blazer op de hoogste stand laten draaien gedurende ongeveer 

20 minuten. De airco hierbij op middelmatige temperatuur instellen. Deuren en ruiten tijdens de verluchting openen. 
12. Airco en voertuig uitzetten.  

 
Opmerking:  
Bij airco’s zonder pollenfilter het grove vuil zoals bladeren, dennennaalden, etc. met perslucht en stofzuiger verwijderen.  
Pollenfilter of actieve koolstoffilter na de reiniging altijd vervangen!  
Niet met water naspoelen!  
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