Conducerea în mașină nu garantează protecția
în fața virușilor, dar orice măsură de precauție ajută.

Schimbă filtrul de polen
și programează o dezinfectare cu ozon!
Aerul poluat intră în mașină în
timpul conducerii, atunci când
aerul este furnizat către cabina
vehiculului printr-un sistem de
ventilaţie.În zilele noastre, fiecare vehicul este echipat standard cu un filtru de cabină
(numit și filtru de polen sau praf).
Funcţia principală a filtrelor de
cabină este de a asigura ca șoferii și pasagerii să inhaleze cât
mai puţini poluanţi din aer.
Aerul care circulă în cabină în
timpul conducerii poate fi de
până la 540.000 litri pe oră,
conţinând de aproximativ cinci
ori mai mulţi poluanţi și alergeni
decât aerul din drum. Singura și,
prin urmare, cea mai importantă
barieră între aerul nociv și ocupanţii vehiculului este filtrul de
cabină al sistemului de ventilaţie.
Există mai multe tipuri de filtre
de cabină pe piaţă: carbon
clasic, activ, cu filtru FreciousPlus. Filtrele convenţionale asigură o protecţie de aproape 100%
împotriva murdăriei, inclusiv
praf, polen, funingine diesel și
reziduuri de anvelope. Filtrele cu

carbon activ sunt mai eficiente
decât filtrele convenţionale, pe
lângă protecţia împotriva gazelor dăunătoare, cum ar fi ozonul,
oxizii de azot și dioxidul de sulf
și, de asemenea, elimină mirosurile.
Toate filtrele de polen se înfundă
treptat, pierzându-și permeabilitatea până când nu mai funcţionează și murdăria acumulată
este eliberată în mașină. Schimbarea filtrului cabinei este o
parte normală a planului de
service al vehiculului și se recomandă schimbarea acestuia la
fiecare 15.000 km sau o dată pe
an, la începutul sezonului cald,
primăvara. Deasemenea se
poate curăţa întreaga
cabină a vehiculului de

viruși, bacterii și ciuperci folosind
un dispozitiv microbiologic de
dezinfectare interioară, numit și
„Ozon Maker”, dar în același
timp, este necesar să înlocuiţi
filtrul de cabină, dacă este
posibil, cu cea mai eficientă
filtrare.
Contactează cât mai repede cel
mai apropiat service Q-Service
și planifică înlocuirea filtrului de
polen pentru mașina ta, iar
pentru un plus de protecţie
Împotriva bacteriilor și ciupercilor din cabina autovehiculului
programează-ţi o dezinfectare
cu ozon.

