dezinfekcia
klimatizácií
Akciová ponuka platná od 1.3. do 30.9.2019

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

Náhradná aplikačná hadička
Obj.č.
0891 764 12

čistý vzduch
vo vozidle

Odstraňovač zápachov
QUICK FRESH TURbO

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.

• 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).
Obsah: 40 ml
Obj.č. 0893 764 640

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.

Prostriedok na čistenie
a dezinfekciu plôch

• Spoľahlivo odstraňuje zárodky baktérií,
vírusy a plesne.
• Jednoduchá a rýchla aplikácia.
• Úspora nákladov - obsah postačuje
na 16 aplikácií (dezinfekcií klimatizácii).

Obsah: 5 l
Obj.č. 0893 764 05

• Na účinné odstraňovanie zápachov v interiéroch a klimatizáciách vozidiel.
• Dlho trvajúci účinok vďaka antibakteriálnym iónom striebra.
• Preventívne pôsobí proti baktériám a plesniam.
• Žiadna náročná demontáž
výparníka a interiéru.
Obsah: 100 ml
Obj.č. 0893 764 650

Aplikačná pištoľ pre prostriedok
na čistenie a dezinfekciu plôch

• Ľahká regulácia intenzity rozprašovania.
• 100% vyhotovenie z plastu.
Obj.č.
0891 764 1
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Odstraňovač zápachov
QUICK FRESH ACTIVE

EVAPOMAT®

Pre odstránenie nepríjemných zápachov vo vnútri osobných a úžitkových vozidiel a v uzavretých priestoroch. Na použitie s náplňami
EVAPO® Clean a EVAPO® Fresh. Ničí baktérie a huby vo ventilačnom systéme a na povrchu výparníka klimatizačného systému
a spoľahlivo eliminuje pachy. Robustné a vysokokvalitné súčiastky,
vysoká spoľahlivosť. Menovité napätie: 12/24 V (autoadaptér),
100 - 240 V. Spotreba prostriedku: 5 ml/min. Rozmery (ŠxVxH):
286 x 85 x 226 mm. Hmotnosť: 2160 g.

Obj.č. 0964 764 400

Obsah dodávky: 1x EVAPOmat®, 1x kufrík ORSY, 1x adaptérový kábel
do auta/kamiónu/autobusu 12/24 V, 1x napájacia sada 100-240 V.

Odstraňovač pachov

• Na neutralizáciu všetkých nepríjemných 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

Náplň EVAPO®CLEAN

• Hygienický čistiaci prostriedok na čistenie klimatizácií vozidiel
pomocou ultrazvukového rozprašovacieho zariadenia Würth.
• Účinne odstraňuje a zabraňuje vytváraniu nepríjemných zápachov a alergických reakcií, ktoré spôsobujú baktérie a plesne.
• Rýchle a jednoduché použitie. Pre osobné a nákladné vozidlá
a poľnohospodárske stroje.

Obsah: 100 ml
Obj.č. 0893 139 2

Náplň EVAPO®FRESH

• Rýchlo pôsobiaci prostriedok na pohlcovanie zápachov
pomocou ultrazvukového rozprašovacieho zariadenia Würth.
• Účinne neutralizuje a odstraňuje nepríjemný zápach z cigariet,
zvierat, potu a potuchliny v interiéri vozidla, v kabíne vodiča
a v uzavretom priestore.

Obsah: 100 ml
Obj.č. 0893 139 3

Náplň EVAPO®CLEAN
Obj.č. 0893 139 2

Náplň EVAPO®FRESH
Obj.č. 0893 139 3
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Generátor ozónu

Ideálny na čistenie interiéru vozidiel a autoklimatizácií. Na odstraňovanie pôvodcov zápachov v znečistených priestoroch.

Vlastnosti:
• Nízka hlučnosť stroja - počas práce len 35 dB.
• Jednoduché použitie - vďaka časovaču nie je nutná prítomnosť obsluhujúceho pracovníka.
• Vysoká efektivita - ničí 100% mikroorganizmov, ktoré vznikajú
v klimatizačnom okruhu.

Obj.č. 5997 597 246
Model
Menovité napätie
Spotreba energie
Rozmery keramickej dosky (1 doska)
Objem vzduchu
Aktívny kyslík
Úroveň zvuku (db)
Rozmery výrobku (š x v x h)
Váha výrobku

01.000.215
Europa CA 220-240 V / 50-60 Hz
55 W
90 x 50 mm
max. 80 CFM (2,24 m³/min.)
3,5 g/h
35 dB
175 x 150 x 205 mm
2 kg

novinka!
Oblasť použitia:
Na odstraňovanie pôvodcov zápachov v znečistených priestoroch. Prístroj je vybavený
časovačom, ktorý umožňuje nastaviť jeho pracovnú dobu od 10 - 120 min. Po uplynutí nastavenej doby sa prístroj automaticky vypne. Po ukončení prevádzky treba nechať čistený priestor
odvetrať. V prípade, že daný priestor nie je možné odvetrať, je nutné počkať minimálne 40 min.
pred vstupom ľudí alebo zvierat do tohto priestoru.

Návod na použitie:
• Uzatvorte priestor, ktorý sa má čistiť.
• V čistenom priestore sa nesmú nachádzať ľudia ani zvieratá.
• Jednotku umiestnite čo najbližšie k zdroju zápachu.
• Nastavte časovač na požadovaný čas a opustite miestnosť!
• Počkajte 40 min. pred návratom na ošetrovanú oblasť!
• Priestor vyvetrajte!

Vyvíjač ozónu

Plne prenosný. Zabíja plošne z ovzdušia a plôch 99,9% baktérií a
vírusov, likviduje nepríjemné zápachy. Sanitary Vehicle Disinfection
System (SVDS), profesionálny ozónový vyvíjač s kapacitou (150
mg/h), ktorý bol navrhnutý ako každodenná údržba a dezinfekcia
osobných a úžitkových vozidiel hromadnej dopravy a vozidiel
ambulancie. SVDS pomáha plošne likvidovať baktérie a vírusy.

Jednoduché ovládanie:
• Zabíja spoľahlivo 99,9% baktérií a vírusov.
• Zachováva čisté prostredie.
• Pripojenie cez 12 V zástrčku cigaretového zapaľovača
vo vozidle.
• Automatické vypínanie.
• Nízka spotreba energie.

Vhodné pre:
Vozidlá s klimatizačným okruhom a ventilačným systémom, taxislužby a prepravy osôb, obytné vozy a prívesy, lode.

Obj.č. 5997 544 820

Würth s.r.o. ℅ Pribylinská 2 ℅ 832 55 Bratislava 3 ℅ www.wurth.sk ℅ Bezplatná zákaznícka linka: ✆ 0800 121 854
Všetky práva vyhradené! ℅ Ceny sú uvedené v € bez DPH.

Údržba: Vyvíjač ozónu je skonštruovaný pre dlhodobé používanie, z tohto dôvodu je potrebné
pravidelne, maximálne jeden krát za dvojročné obdobie vymeniť ventilátor. Odporúčame
pravidelne ventilátor čistiť a pre bezproblémový chod prístroja meniť keramické doštičky.
Výmena keramických doštičiek: Keramické doštičky v prístroji sa menia po vyčistení cca.
600 - 700 vozidiel. Odporúčame vymeniť keramické doštičky po jednom roku, pokiaľ čistenie
vozidiel nie je tak časté. Úplný návod na výmenu je súčasťou balenia keramických doštičiek.
Keramické doštičky: obj.č. 5997 548 416
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