
Vai jūs jau zinājāt...? Blue.care: 
piemērots filtrs jebkuram modelim.

Darbības princips Blue.care Aktīvās ogles 
filtrs

Ziedputekšņu 
filtrs

Neitralizē alergēnus un 
baktērijas

 ✓

Aiztur smirdīgas un kaitīgas 
gāzes (ozonu, smogu, izplūdes 
gāzes)

✓ ✓

Aiztur smalkos putekļus  
(PM2,5 μm līdz 99%)

✓ ✓

Aiztur ziedputekšņus un 
smalkos putekļus 
(PM10 μm līdz 99%)

✓ ✓ ✓

Pasargā gaisa kondicionēšanas 
iekārtu

✓ ✓ ✓

Iegūstiet pieckāršu aizsardzību un 
veselīgu, tīru gaisu savā automašīnā! 
Blue.care salona filtri ir pieejami visiem 
populārākajiem sērijveida modeļiem, 

ko ražo vadošie autorūpnieki. 
Vienkārši pajautājiet autoražotāji! 
Profesionāļi jums labprāt pastāstīs 
par priekšrocībām, kādas ir regulārai 
salona filtra nomaiņai.

Mūsu ieteikums: Lieciet nomainīt 
salona filtru divreiz gadā vai ne retāk kā 
pēc 15 000 kilometriem.

Braucot ar auto, vienas stundas laikā 
mašīnā iekļūst apmēram 540 000 litri 
gaisa. Kā liecina pētījumi, šis gaiss ir 
piecreiz vairāk piesārņots ar izplūdes 
gāzēm, kaitīgām vielām un alerģiju 
ierosinātājiem nekā gar ceļmalām.
 

Tāpēc parūpējieties par tīru un 
filtrētu gaisu savā automašīnā!

540 000 litri gaisa ik stundu brauciena laikā

Cabin air filtration 

www.hengst.com

Plašāku informāciju un piemērotu filtru jūs atradīsiet šeit: 
www.hengst.com/blue.care 

Teicams gaiss 
automašīnā – 
pieckārša aizsardzība 
jūsu veselībai.
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The SMART Alternative.



Ziedputekšņi | Šodien katrs 
piektais iedzīvotājs cieš no 

ziedputekšņu alerģijas – un tendence 
ir izteikti pieaugoša. Aizvien vairāk 
slimo tieši bērni. Turklāt pilošs 
deguns un asarojošas acis var jūtami 
novērst autovadītāja uzmanību. Blue.
care pasargās jūs no alergēniem, ko 
parastie filtri nespēj aizturēt! 

Smalkie putekļi |
Vissmalkākās putekļu daļiņas 

var jūtami ietekmēt mūsu veselību. 
Tās var iekļūt dziļi bronhos vai pat 
asinsritē. Taču ir pieejama efektīva 
aizsardzība: Blue.care filtri gandrīz 
pilnībā aiztur smalkos putekļus. 

Pelējuma sēnītes un sporas | 
Veselībai kaitīgās pelējuma 

sēnīšu sporas apņem mūs visapkārt. 
Ja laiks ir silts un mitrs, tās izplatās 

vēl ātrāk. Blue.care pasargās jūs no 
pelējuma sēnītēm un sporām. 

Smakas | Vienalga, vai 
braucot caur tuneli, gar tikko 

nomēslotiem laukiem vai braucot 
garām attīrīšanas iekārtām vai lieliem 
būvlaukumiem: neviens nevēlas  
sajust savā automašīnā nepatīkamu 
smaku. Blue.care pasargās jūs pat 
no asās un kodīgās amonjaka un sēra 
savienojumu smakas.

Baktērijas | Apkārtējā gaisā 
ir sastopami visdažādāko 

baktēriju veidi. Pateicoties speciālajam 
pārklājumam, Blue.care filtri ir 
noturīgi pret baktērijām. Tāpēc 
filtrēšanas funkcija ir nodrošināta 
jebkurā laikā - gādājot par veselīgu 
gaisu automašīnas salonā.

Īss priekšrocību pārskats: 

■ Visi alergēni tiek atfiltrēti gandrīz par 100 %
■ Ideāla aizsardzība pret alerģisko iesnu izraisītājiem un
 pārējām kaitīgajām vielām apkārtējā gaisā
■ Noturība pret pelējuma sēnītēm un baktērijām 
■ Gandrīz apturēta salona piesārņošana 
 ar smalkajiem putekļiem
■ Palielināta drošība un 
 labsajūta, braucot ar auto

Nost ar piesārņotu gaisu –
Visaptveroša aizsardzība jums 
un ģimenei

Pieckārša aizsardzība, 
lai gaiss būtu tīrs un veselīgs.

Filtra uzbūves koncepcija:

Salona filtri gādā par patīkamu un 
veselīgu gaisu. Tie efektīvi aiztur 
ziedputekšņus, smalkos putekļus, 
baktērijas un nepatīkamas smakas. Ne 

tikai alerģiskie pasažieri var uzelpot un 
izbaudīt uzlaboto klimatu automašīnas 
salonā.

Elektrostatisks 
materiāls

Neausts filtra 
materiāls

Aktīvās ogles 
slānis

Smidzinā-
to šķiedru 

(meltblown) 
materiāls

Biofunkcionā-
lais slānis

Elektrostatiskais materiāls 
ar rupjā filtra funkciju aiztur 
lielākās daļiņas.

Neaustais filtra materiāls 
palielina putekļu ietilpību (kapacitāti).

Aktīvās ogles slānis 
atdala tvaikus, smakas un kaitīgās gāzes 
(ozonu, slāpekļa oksīdus, sēra dioksīdu).

Smidzināto šķiedru materiāls
aiztur smalkos putekļus 
(arī mikrodaļiņas, kuru diametrs mazāks 
par  2,5 μm).

Biofunkcionālais slānis  
satur cinka piritionu, kam ir antimikrobu 
iedarbība.

Daudzie pētījumi liecina: gaisa kvalitāte automašīnā ievērojami 
ietekmē jūsu drošību. Vārda tiešā nozīmē biezais gaiss var 
mazināt vadītāja koncentrēšanās spējas, tādējādi palielinot 
negadījumu risku.


