
Ar žinojote, kad...? Blue.care: 
Kiekvienam modeliui tinkamas filtras

Veikimas Blue.care Aktyvintos 
anglies filtras

Žiedadulkių 
filtras

Neutralizuoja alergenus ir 
bakterijas

 ✓

Filtruoja kenksmingas dujas ir 
blogą jų kvapą (ozono, smogo, 
išmetamųjų dujų)

✓ ✓

Filtruoja net smulkiausias 
dulkes 
(PM2,5 μm net iki  99%)

✓ ✓

Filtruoja žiedadulkes ir 
smulkiausias dulkes  
(PM10 μm net iki  99%)

✓ ✓ ✓

Saugo klimato kontrolės įrangą ✓ ✓ ✓

Naudokitės penkiaguba apsauga 
ir užsitikrinkite švarų ir sveiką orą 
automobilyje! Blue.care salono filtrai 
tinka visiems populiariausiems

automobilių gamintojams ir beveik 
visiems automobilių modeliams. 
Teiraukitės savo automobilių 
remontininkų! Meistras mielai jus 
pakonsultuos apie reguliaraus salono 
filtro keitimo privalumus.

Mūsų patarimas: salono filtrą keiskite 
du kartus per metus arba ne vėliau kaip 
kas 15 000 kilometrų.

Per vieną kelionės valandą į automobilį 
patenka iki 540  000 litrų oro. Pasak 
atliktų tyrimų, šiame ore, lyginant su 
oru kelkraštyje, yra apie penkis kartus 
daugiau išmetamųjų dujų, kenksmingų 
medžiagų ir alergijos sukelėjų.

Tad pasirūpinkite švariu ir filtruotu 
oru savo automobilyje!

Per valandą kelionės automobiliu metu patenka net  540 000litrų oro

Cabin air filtration 

www.hengst.com

Dagiau informacijos apie tinkamus filtrus rasite čia: 
www.hengst.com/blue.care

Work smarter.
Puikus klimatas 
automobilyje ir 
penkiaguba jūsų 
sveikatos apsauga.
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Žiedadulkės | Šiandien kas 
penktas kenčia nuo alergijos 

žiedadulkėms ir ši tendencija sparčiai 
auga. Gaila, tačiau suserga vis 
daugiau vaikų. Be to, varvanti nosis ir 
ašarojančios akys gali daryti neigiamą 
įtaką vairuotojo dėmesingumui. Blue.
care saugo jus nuo alergijų, kurių 
įprastiniai filtrai sulaikyti negali! 

Smulkiausios dulkės | 
Smulkiausių dulkių dalelės 

gali stipriai veikti mūsų sveikatą. Jos 
gali patekti giliai į bronchus ar net 
kraujotaką. Tačiau yra veiksminga 
apsauga: Blue.care filtrai praktiškai 
pilnai sulaiko smulkiausias dulkes. 

Pelėsis ir jų sporos | Mus 
iš visų pusių supa sveikatai 

kenksmingų pelėsių sporos. Kai 
oras drėgnas ir šiltas, jos plinta dar 

greičiau. Blue.care saugo nuo pelėsių 
ir jų sporų. 

Kvapai | Važiuojant tunelyje, 
netoli šviežiai patręštų laukų, 

pro valymo įrenginius ar dideles 
statybvietes niekas nenori užuosti 
nosiai nemalonių kvapų. Blue.care 
apsaugos jūsų nosį net nuo stipriai 
dirginančių kvapų, tokių kaip amoniako 
ir sieros dujos.

Bakterijos | Mus supančiame 
ore gausu įvairių baterijų 

rūšių. Speciali Blue.care filtrų danga 
yra atspari bakterijoms. Taip nuolatos 
užtikrinamas veiksmingas filtravimas, 
kad automobilyje esantis oras būtų 
sveikas.

Privalumai: 

■ Beveik 100 % surišami visi alergenai
■ Tobula apsauga nuo šienligės sukėlėjų ir kitų aplinkoje
 esančių kenksmingų medžiagų
■ Atsparumas pelėsiui ir bakterijoms 
■ Praktiškai sustabdoma smulkiausių 
 dulkių sklaida automobilyje
■ Daugiau saugos ir komforto 
 važiuojant automobiliu

Daugiau jokio nešvaraus oro –
visapusė pagalba jums ir jūsų šeimai.

Penkiaguba apsauga, 
kad oras būtų sveikesnis ir švaresnis

 Atsparumas pelėsiui ir bakterijoms 
 Praktiškai sustabdoma smulkiausių 

Trumpa filtro koncepcijos sandara:

Salono filtrai užtikrina gero ir sveiko 
oro santykį. Jie sulaiko žiedadulkes, 
smulkiausias dulkes, bakterijas ir 

nemalonius kvapus. Šio pagerinto oro 
kokybę įvertins ne tik alergiški žmonės.

elektrostatinė 
terpė,

filtruojantis 
audinys,

aktyvintos 
anglies 

sluoksnis,

spunbondo 
terpė,

biologiškai 
aktyvus 

sluoksnis.

Elektrostatinė terpė 
su parengiamojo filtravimo funkcija 
sulaiko stambias daleles.

Filtruojantis audinys
sustiprina dulkių surinkimo gebą (kiekį).

Aktyvintos anglies sluoksnis
sulaiko garus, kvapus ir kenksmingas
dujas 
(ozoną, azoto oksidą, sieros dioksidą).

Spunbondo terpė
sulaiko smulkiausias dulkes 
(taip pat ir mikrodaleles, kurių skersmuo 
mažesnis nei 2,5 μm).

Biologiškai aktyvaus sluoksnio 
sudėtyje yra antimikrobinėmis 
savybėmis pasižyminčio cinko piritiono.

Daugybė atliktų tyrimų rodo: oro kokybė automobilyje daro 
didelę įtaką jūsų saugumui. Nešvarus oras silpnina vairuotojo 
dėmesingumą, o tai didina auto įvykio riziką.


