
DEZINFEKCIA 
KLIMATIZÁCE
Akciová ponuka platná 
od 1.3. do 30.9.2023

Odstraňovač zápachov 
QUICK FRESH ACTIVE
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Dezinfekčný sprej
• Spoľahlivo odstraňuje choroboplodné  
 zárodky, baktérie, plesne a huby ako 
 aj nepríjemný zápach. 
• Účinný v prevencii proti dýchacím 
 ťažkostiam a alergiám.
• Jednoducho a rýchlo - žiadna   
 nákladná demontáž ani časovo   
 náročné čistenie.
• Priama a presná aplikácia prostriedku 
 na výmenník klimatizácie pomocou   
 dlhej aplikačnej hadičky so špeciálnou  
 dýzou.

Obsah: 300 ml 
Obj.č. 0893 764 10

Obsah: 5 l 
Obj.č. 
0893 764 05

Obj.č. 
0891 764 12

ČISTÝ VZDUCH
BEZ ZÁPACHU A PLESNÍ

https://eshop.wurth.sk/Dezinfekcny-sprej-na-klimatizaciu-CISTIC-KLIMATIZACIE-SPREJ-300-ML/089376410.sku/sk/SK/EUR/?CampaignSource=website&CampaignMedium=brochure&CampaignName=dezinfekcia_klimatizacie_website_brochure_def_03_2023
https://eshop.wurth.sk/Plosny-dezinfekcny-cistic-CISTIC-KLIMATIZACIE-KANISTER/089376405.sku/sk/SK/EUR/?CampaignSource=website&CampaignMedium=brochure&CampaignName=dezinfekcia_klimatizacie_website_brochure_def_03_2023
https://eshop.wurth.sk/Striekacia-hadica-Pre-dezinfekcny-sprej-na-klimatizaciu-HADICKA-PRE-089376410/089176412.sku/sk/SK/EUR/?CampaignSource=website&CampaignMedium=brochure&CampaignName=dezinfekcia_klimatizacie_website_brochure_def_03_2023
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Odstraňovač 
zápachov 
Quick Fresh Turbo
Na účinné odstraňovanie zápachov v interiéroch. Zloženie: 
kompozícia vonných olejov, etanol + hnací plyn. Ovocná 
vôňa - čerstvý a príjemný vzduch. Neobsahuje: žiadne biocídy. 
Jednorazová aplikácia “one shot”. Balenie: 12 ks (v displej kartóne 
pre ďalší predaj). 

Univerzálny: pre osobné a nákladné vozidlá, obytné prívesy, 
autobusy a iné prostriedky hromadnej dopravy, rôzne verejné 
priestory ako napr. fitnessové centrá, hotelové izby, sanitárne 
zariadenia a pod. Vhodné aj do domácnosti a na voľný čas.
Aplikácia v budovách: dózu aktivujte v strede miestnosti jedným dlhým stlačením striekacej hlavy tak, aby 
sa vyprázdnil celý jej obsah. 

Aplikácia vo vozidle (sedan): automobil vypnite a prostriedok vystriekajte cez otvorené dvere vodiča do 
interiéru. Potom dvere zatvorte a počkajte 5 až 10 minút, kým bude prostriedok pôsobiť. Následne kabínu dobre 
vyvetrajte tak, že otvoríte dvere na strane vodiča i spolujazdca.

Aplikácia vo vozidle (kombi a transportér): Automobil vypnite  a prostriedok vystriekajte cez otvorený 
batožinový priestor/zadnú kapotu. Potom postupujte rovnako ako pri sedanoch.

Aplikačná pištoľ pre prostriedok na čistenie 
a dezinfekciu plôch
• Ľahká regulácia intenzity rozprašovania.
• 100% vyhotovenie z plastu. 
 na 16 aplikácií (dezinfekcií klimatizácii).

Obsah: 40 ml
Obj.č. 0893 764 640

Obj.č. 0891 764 1

Odstraňovač pachov
• Na neutralizáciu všetkých nepríjem-  
 ných zápachov (napr. z cigariet, potu,  
 zvierat, kuchynských pachov), ktoré sa  
 môžu vyskytovať v interiéroch vozidiel.
• Špeciálna kombinácia použitých látok  
 odstraňuje všetky molekuly pachu.

Obsah: 500 ml
Obj.č. 0893 139 20

Generátor ozónu
Ozónový generátor AirClean 5G-WL Vám pomôže neutralizovať 
vzduch v miestnostiach, ktoré sú vystavené silnému zápachu, 
napríklad aj zatuchnutý zápach spôsobený povodňami či požiarom. 
Ozónove generátory sa používajú pri sanačných a renovačných 
prácach v interiéri a na stavbách i na dezinfekciu vzduchu uzavretých 
priestorov, v autodielňach, hotelierstve, v sanitárnych zariadeniach a 
odpadových priestoroch, ale sú tiež vhodné na odstránenie zápachu 
z cigariet alebo zvierat napríklad vo vozidlách alebo lodiach.

Vlastnosti:
• Umývateľný, ľahko vyberateľný filter.
• Nákladovo efektívne vďaka nízkej spotrebe energie.
• Kompaktný, robustný a ľahko prenosný.

Obj.č. 5997 636 620

Model AIRCLEAN 5G-WL 
Produkcia ozónu 5 000 mg / h
Výkon 65 W
Časovač do 120 min
Skriňa práškovo lakovaná oceľ
Filter ušľachtilá oceľ

https://eshop.wurth.sk/Odstranovac-zapachu-Quick-Fresh-Turbo-OSVIEZOVAC-QUICK-FRESH-TURBO-40-ML/0893764640.sku/sk/SK/EUR/?CampaignSource=website&CampaignMedium=brochure&CampaignName=dezinfekcia_klimatizacie_website_brochure_def_03_2023
https://eshop.wurth.sk/Odstranovac-zapachu-ODSTRANOVAC-PACHOV-500ML/089313920.sku/sk/SK/EUR/?CampaignSource=website&CampaignMedium=brochure&CampaignName=dezinfekcia_klimatizacie_website_brochure_def_03_2023
https://eshop.wurth.sk/Aplikacne-zariadenie-PISTOL-APLIKACNA-PRE-DEZINFEKCIU/08917641.sku/sk/SK/EUR/?CampaignSource=website&CampaignMedium=brochure&CampaignName=dezinfekcia_klimatizacie_website_brochure_def_03_2023
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Kontrastné
ochranné okuliare, žlté
Ochranné okuliare na UV detekciu únikov
s prostriedkom na UV detekciu únikov
v klimatizačných jednotkách (automobily
a nákladné vozidlá). Identifikujú stopy
farbiva v ropných a kvapalných potrubiach
Žltá šošovka. Plná plastová konštrukcia.

LED UV baterka
Na vyhľadávanie únikov z klimatizácií
vozidiel (v kombinácií s aditívom na
lokalizáciu netesností). Ľahšie vyhľadávanie
únikov ako pri použití štandardného odrého
svetla. Kryt z vysokokvalitnej hliníkovej
zliatiny. Pozlátené kontakty - žiadna korózia,
vynikajúci kontakt s malým prechodovým
odporom. Vrátane batérii a puzdra na
opasok.

Obj.č. 
0764 000 103

Obj.č. 
0827 807 201

Vyhľadávač netesností Plus
Pena na rýchle a bezpečné vyhľadávanie
netesných miest, mikro únikov a mikrosko-
pických trhlín v tlakových systémoch. 
Môže sa použiť aj na vyhľadávanie únikov 
horľavých plynov.Použiteľný do teploty -15 
°C. Neutrálne pH. Nekorozívny.

Obsah: 400 ml
Obj.č. 0890 27    

Aditívum na vyhľadávanie
netesností
Florescenčné aditíva na lokalizáciu 
netesností v klimatizáciách s chladiacim 
médiom R134a. Ľahké a rýchle použitie.
Úspora nákladov a času. Pri servisných 
úkonoch nepotrebujete servisný prístroj 
na servis klimatizácií.

Kartuša: 7,5 ml
Obj.č. 0892 764 010

Nádoba: 240 ml
Obj.č. 0892 764 034

Olej POE 100
Do kompresorov klimatizačných 
jednotiek pre klimatizačné systémy 
vozidiel, v ktorých sa používajú chladivá 
R134a/R1234yf, a elektrické kompresory 
klimatizačných jednotiek (hybridné, štart/
stop, elektrické). Vynikajúca odolnosť proti 
potenciálnemu zvodovému elektrickému 
prúdu vo vysokonapäťových systémoch 
klimatizačných zariadení.

Obsah 210 ml
Obj.č. 0892 764 045   

Univerzálny olej 
pre kompresory PRO
So špeciálnou prísadou odsúhlasenou pre 
technológiu kompresorov. Miešateľný s 
olejom PAG a esterovým olejom. Jeden olej 
pre všetky oblasti použitia.  Kompatibilný s 
nasledovnými chladiacimi médiami: R 23, R 
125, R 134a, R1234yf, R 227, R 413a, R 
407c, R 410a, R 404a, R 507, R 744.

Obsah: 1000 ml
Obj.č. 0892 764 123

https://eshop.wurth.sk/Kontrastne-ochranne-okuliare-zlte-OKULIARE-UV-ZLTE-EN166/0764000103.sku/sk/SK/EUR/?CampaignSource=website&CampaignMedium=brochure&CampaignName=dezinfekcia_klimatizacie_website_brochure_def_03_2023
https://eshop.wurth.sk/LED-baterka-s-UV-svetlom-LAMPA-UV-LED-3XAAA/0827807201.sku/sk/SK/EUR/?CampaignSource=website&CampaignMedium=brochure&CampaignName=dezinfekcia_klimatizacie_website_brochure_def_03_2023
https://eshop.wurth.sk/Detektor-netesnosti-Plus-VYHLADAVAC-NETESNOSTI-PLUS-400ML/089027.sku/sk/SK/EUR/?CampaignSource=website&CampaignMedium=brochure&CampaignName=dezinfekcia_klimatizacie_website_brochure_def_03_2023
https://eshop.wurth.sk/Kartusa-s-aditivom-na-detekciu-netesnosti-v-klimatizacii-ADITIVUM-NA-HLADANIE-NETESNOSTI-75ML/0892764010.sku/sk/SK/EUR/?CampaignSource=website&CampaignMedium=brochure&CampaignName=dezinfekcia_klimatizacie_website_brochure_def_03_2023
https://eshop.wurth.sk/UV-prisada-na-detekciu-uniku-klimatizacie-Premium-ADITIVUM-NA-HLADANIE-NETESNOSTI-240ML/0892764034.sku/sk/SK/EUR/?CampaignSource=website&CampaignMedium=brochure&CampaignName=dezinfekcia_klimatizacie_website_brochure_def_03_2023
https://eshop.wurth.sk/Olej-POE-POE-100-OLEJ-POE-100-KOMPRESOROVY-210ML/0892764045.sku/sk/SK/EUR/?CampaignSource=website&CampaignMedium=brochure&CampaignName=dezinfekcia_klimatizacie_website_brochure_def_03_2023
https://eshop.wurth.sk/Viacucelovy-kompresorovy-olej-Pro-OLEJ-KOMRESOROVY-PRO-1000ML/0892764123.sku/sk/SK/EUR/?CampaignSource=website&CampaignMedium=brochure&CampaignName=dezinfekcia_klimatizacie_website_brochure_def_03_2023
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Vyhľadávač netesností
Zisťuje netesnosti v pneumatických a plynových systémoch. 
Jednoduchá, rýchla a spoľahlivá detekcia netesností
nachádzajúcich sa pod tlakom. Prípravok je nehorľavý, takže 
sa môže použiť aj na detekciu netesných miest prístrojov, nádob 
a vedení s horľavými plynmi.

Obsah: 400 ml
Obj.č. 0890 20

Olej na vákuové čerpadlá
Olej na údržbu vákuových čerpadiel v zariadeniach na servis 
klimatizácií. Dlhšia životnosť zariadení na servis klimatizácií.
Zníženie opotrebovania. Vysoká odolnosť proti oxidácii. 
Veľmi dobrá znášanlivosť s materiálmi.

Obsah: 250 m
Obj.č. 0892 764 300  

Chladivo 
R1234yf
Chladivo do klimatizačných systémov vozidiel bez farby, zápachu 
a chuti a netoxické. Certifikovaná, stabilná, opakovane použiteľná 
fľaša s možnosťou opakovaného plnenia.

Obsah: 5 kg
Obj.č. 
0892 123 450

Obsah: 12 kg
Obj.č. 
0892 764 001

Chladivo 
R134a
Príslušenstvo na údržbu, opravy a plnenie klimatizačných zariadení 
motorových vozidiel s náplňou chladiva R134a. 
Certifikovaná vratná fľaša, s možnosťou opakovaného plnenia.

https://eshop.wurth.sk/Olej-pre-podtlakove-cerpadlo-OLEJ-PRE-VAKUOVE-CERPADLO-250ML/0892764300.sku/sk/SK/EUR/?CampaignSource=website&CampaignMedium=brochure&CampaignName=dezinfekcia_klimatizacie_website_brochure_def_03_2023
https://eshop.wurth.sk/Vyhladavac-netesnosti-VYHLADAVAC-NETESNOSTI-400ML/089020.sku/sk/SK/EUR/?CampaignSource=website&CampaignMedium=brochure&CampaignName=dezinfekcia_klimatizacie_website_brochure_def_03_2023
https://eshop.wurth.sk/Chladivo-do-klimatizacnych-zariadeni-R1234yf-CHLADIVO-R1234YF-5KG/0892123450.sku/sk/SK/EUR/?CampaignSource=website&CampaignMedium=brochure&CampaignName=dezinfekcia_klimatizacie_website_brochure_def_03_2023


DEZINFEKCIA 
KLIMATIZÁCIE
Würth spol. s r.o.
Pribylinská 2
832 55 Bratislava 3
www.wurth.sk

Bezplatná zákaznícka linka:
✆ 0800 121 854

© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.
03/2023℅akcia036

Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru. 
Vyhradzujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek 
aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými 
chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná ponuka.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.




