
Tiesitkö jo? Blue.care: 
Jokaiselle mallille sopiva suodatin.

Käyttötarkoitus Blue.care Aktiivihiili-
suodatin

Siitepöly-
suodatin

Neutraloi allergeenit 
ja bakteerit

 ✓

Suodattaa pahanhajuiset ja 
haitalliset kaasut
(otsoni, savusumu, pakokaasu)

✓ ✓

Suodattaa pienhiukkaset 
(PM2,5 μm jopa 99%)

✓ ✓

Suodattaa siitepölyn ja 
pienhiukkaset 
(PM10 μm jopa 99%)

✓ ✓ ✓

Suojaa ilmastointilaitetta ✓ ✓ ✓

Hanki nyt viisinkertainen suodatusteho 
suodattamaan autoosi puhdasta 
ja terveellistä ilmaa! Blue.care 
-raitisilmasuodattimia on saatavana 

kaikille johtaville autovalmistajille ja 
lähes kaikkiin nykyisiin malleihin. Kysy 
vain jälleenmyyjältäsi! Asiantuntijat 
kertovat mielellään suodattimen 
säännöllisen vaihtamisen eduista.

Vinkkimme: Vaihdata raitisilmasuodatin 
kaksi kertaa vuodessa tai vähintään 
noin 15 000 ajokilometrin välein.

Jokaista tunnin ajomatkaa kohden 
autosi sisälle kulkeutuu jopa 
540 000 litraa ilmaa. Tutkimukset ovat 
osoittaneet, että tässä ilmassa on noin 
viisi kertaa enemmän pakokaasuja, 
epäpuhtauksia ja allergeeneja kuin 
kadunvarren ilmassa.

Varmista siis, että autossasi on 
puhdas ja suodatettu ilma!

540 000 litraa ilmaatunnin ajon aikana

Cabin air filtration 

www.hengst.com

Lisätietoja ja sopivan suodattimen löydät täältä: 
www.hengst.com/blue.care

Work smarter.
Erinomainen ilmanlaatu 
autossa – viisinkertainen 
suodatusteho suojaa 
terveyttäsi.

Erinomainen ilmanlaatu 
autossa – viisinkertainen 
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Siitepöly | Joka viides kärsii 
nykyisin siitepölyallergiasta – 

Allergiat ovat vahvasti lisääntymässä. 
Yhä useampi lapsi kärsii allergiasta. 
Vuotava nenä ja vetistävät silmät voivat 
myös merkittävästi haitata kuljettajan 
keskittymistä. Blue.care -raitisilma-
suodatin suojaa, allergeeneiltä, joita 
perinteiset suodattimet eivät suodata!

Pienhiukkaset | Hienojakoi-
nen pöly voi olla hyvin haital-

lista terveydelle. Ne voivat tunkeutua 
syvälle keuhkoihin tai kulkeutua jopa 
verenkiertoon. On kuitenkin olemassa 
tehokas keino suojautua niiltä: Blue.
care -raitisilmasuodatin suodattaa 
pienhiukkaset lähes täysin pois.

Homesienet ja -itiöt | Ter-
veydelle haitalliset sieni-iti-

öt ympäröivät meitä kaikkialla. Jos 

sää on kostea ja lämmin, ne leviävät 
vieläkin nopeammin. Blue.care-raiti-
silmasuodatin suojaa homesieniltä ja 
-itiöiltä. 

Hajut | Ajoitpa tunnelissa, 
vastalannoitetun pellon vie-

ressä tai jätevedenpuhdistamon tai 
rakennustyömaan ohi: Epämiellyttä-
viä hajuja ei kukaan halua autoonsa 
sisään. Blue.care-raitisilmasuodatin 
suodattaa jopa pistävät ammoniakki- 
ja rikkikaasujen hajut.

Bakteerit | Ympäröivä ilma si-
sältää lukemattoman määrän

erilaisia bakteereja. Blue.care-raitisil-
masuodattimen erityisen pinnoitteen 
ansiosta bakteerit eivät pääse suodat-
timen läpi. Näin suodattimen suodatu-
steho on aina taattu – terveellistä ilm-
anlaatua varten auton sisällä. 

Etusi lyhyesti: 

■ Kaikki allergeenit saadaan suodatettua lähes 100 %:sesti
■ Ihanteellinen suojaamaan heinänuhan aiheuttavilta allergeeneilta
 ja muilta ympäristön ilmassa olevilta haitallisilta aineilta
■ Bakteerit ja homeitiöt eivät läpäise suodatinta 
■ Suodattaa lähes kaiken 
 pölykuormituksen auton sisäilmasta
■ Lisää turvallisuutta ja 
 mukavuutta ajon aikana

Ei enää tunkkaista ilmaa – täydellinen 
suojaus itsellesi & perheellesi.

Viisinkertaisen suojaustehon ansiosta
puhdas ja terveellinen ilmanlaatu.

Bakteerit ja homeitiöt eivät läpäise suodatinta 

 pölykuormituksen auton sisäilmasta

Suodattimen rakenne lyhyesti:

Raitisilmasuodattimen ansiosta 
ilma auton sisällä on raikas ja
terveellinen. Se suodattaa siitepölyn, 
pölyhiukkaset ja epämiellyttävät hajut 

tehokkaasti. Kärsitpä allergiasta tai 
et, voit hengittää syvään ja nauttia 
paremmasta ilmanlaadusta auton 
sisällä.

Sähköstaattinen 
väliaine

Suodatin-
kangas

Aktiivihiilikerros Meltblown-
väliaine

Biotoiminn-
allinen kerros

Sähköstaattinen väliaine,
jossa on esisuodatustoiminto,
pitää karkeat hiukkaset poissa.

Suodatinnukka
lisää pölynsuodatuksen tehokkuutta 
(kapasiteettia).

Aktiivihiilikerros
suodattaa pois höyryt, hajut ja haitalliset
kaasut 
(otsoni, typpioksidit ja rikkioksidit).

Meltblown-väliaine
suodattaa pienhiukkaset 
(myös mikrohiukkaset, joiden läpimitta 
pienempi kuin  2,5 μm).

Biotoiminnallinen kerros 
sisältää sinkkipyritonia, jolla on 
antimikrobinen vaikutus.

Lukuisat tutkimukset ovat osittaneet: Auton sisällä olevan 
ilman laadulla on merkittävä vaikutus turvallisuuteen. Jos 
auton sisäilma on hyvin tunkkainen, kuljettajan keskittyminen 
voi herpaantua, jolloin myös onnettomuusriski kasvaa.


