
Wist u al ...? Blue.care: 
Voor elk model het passende filter.

Werking Blue.care Actieve-
koolfilter

Pollenfilter

Neutraliseert allergenen en 
bacteriën

 ✓

Filtert onaangenaam ruikende 
en schadelijke gassen
(ozon, smog, uitlaatgassen)

✓ ✓

Filtert fijnstof 
(PM2,5 μm tot 99%)

✓ ✓

Filtert pollen en fijnstof 
(PM10 μm tot 99%)

✓ ✓ ✓

Beschermt de airco ✓ ✓ ✓

Zorg nu voor vijfvoudige bescherming 
voor een gezonde en schone lucht in 
uw voertuig! Blue.care-binnenfilters 
zijn verkrijgbaar voor alle leidende 

voertuigfabrikanten en voor vrijwel 
alle gangbare seriemodellen. Vraag 
ernaar bij uw garage! De professional 
adviseert u graag over de voordelen 
van het regelmatig vervangen van het 
binnenfilter.

Onze tip: Laat het binnenfilter twee 
keer per jaar of minimaal om de 15.000 
kilometer vervangen.

Dat er tot wel 540.000 liter lucht 
tijdens één uur rijtijd in uw auto terecht 
komt. Deze lucht is volgens studies 
ongeveer vijf keer sterker belast met 
uitlaatgassen, schadelijke stoffen en 
allergenen dan langs de kant van de 
weg.

Zorg daarom voor schone en 
gefilterde lucht in uw auto!

540.000 liter luchtper uur rijtijd

Cabin air filtration 

www.hengst.com

Meer informatie en het passende filter vindt u hier: 
www.hengst.com/blue.care

Work smarter.
Een perfect klimaat in 
de auto – vijfvoudige 
bescherming voor uw 
gezondheid.

Een perfect klimaat in 
de auto – vijfvoudige 
bescherming voor uw 
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Pollen | Een op de vijf heeft 
tegenwoordig last van een 

pollenallergie – de tendens is sterk 
oplopend. Ook steeds meer kinderen 
hebben er last van. Een loopneus en 
tranende ogen kunnen bovendien de 
aandacht van de chauffeur behoorlijk 
verstoren. Blue.care beschermt u 
tegen allergenen die traditionele 
filters niet kunnen tegenhouden! 

Fijnstof | De kleinste 
stofdeeltjes kunnen onze 

gezondheid behoorlijk schaden. 
Ze kunnen diep in de bronchiën 
binnendringen of zelfs in de bloeds-
omloop terechtkomen. Maar er is een 
effectieve bescherming: Blue.care-
filters stoppen fijnstof vrijwel volledig. 

Schimmels en
schimmelsporen | Voor de

gezondheid schadelijke schimmel-
sporen omringen ons overal. Is het 

weer vochtig en warm, dan breiden 
deze zich nog sneller uit. Blue.care 
beschermt u tegen schimmels en 
schimmelsporen. 

Geuren | Of u nu in een
tunnel rijdt, in de buurt 

van net bemeste velden of aan 
zuiveringsinstallaties en grote bouw-
plaatsen voorbij rijdt: Onaangename 
geuren wil niemand in de auto. 
Blue.care beschermt u zelfs tegen 
stekende of bijtende ammoniak- en 
zwavelgassen.

Bacteriën | In de omge-
vingslucht zitten de meest 

uiteenlopende soorten bacteriën. 
Blue.care-filters zijn dankzij een 
speciale coating resistent tegen 
bacteriën. Zo is de filterfunctie te allen 
tijde gewaarborgd - voor een gezond 
klimaat in uw voertuig.

Uw voordelen in een oogopslag: 

■ Alle allergenen worden voor vrijwel 100 % gebonden
■ Ideale bescherming tegen hooikoortsveroorzakers en andere
 schadelijke stoffen in de omgevingslucht
■ Resistent tegen schimmels en bacteriën 
■ Fijnstofbelasting in de auto wordt zo 
 goed als gestopt
■ Verhoging van de veiligheid en van 
 het welbevinden tijdens het 
 autorijden

Nooit meer vieze geurtjes –
allround-bescherming voor u & 
uw gezin.

Vijfvoudige bescherming voor een
gezonde en schone lucht

 Resistent tegen schimmels en bacteriën 
 Fijnstofbelasting in de auto wordt zo 

De opbouw van het filterconcept in 
een oogopslag:

Binnenfilters zorgen voor een 
aangenaam en gezond klimaat. Ze 
houden pollen, fijnstof, bacteriën en 
onaangename geurtjes effectief tegen. 

Niet alleen personen met allergieën 
kunnen beter ademen en van het 
verbeterde klimaat in het voertuig 
genieten.

Elektrostatisch 
medium

Filtervlies Actieve-kool-
laag

Meltblown-
medium

Biofunctionele 
laag

Elektrostatisch medium
met voorfilterfunctie houdt grove 
deeltjes tegen.

Filtervlies
verhoogt de stofopname(-capaciteit).

Actieve-koollaag
scheidt dampen, geuren, en schadelijke
gassen (ozon, stikstofoxiden,
zwaveloxiden) af.

Meltblown-medium
houdt fijnstof tegen (ook microdeeltjes
met een diameter kleiner dan 2,5 μm).

Biofunctionele laag 
bevat zinkpyrithion, dat een
antimicrobiële werking heeft.

Uit een groot aantal studies blijkt: De luchtkwaliteit in de auto 
heeft een wezenlijke invloed op uw veiligheid. Bij een vieze geur 
kan de concentratie van de chauffeur verminderen, waardoor 
de kans op ongelukken groter wordt.


