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CHRÁNÍME VAŠI BEZPEČNOST A ZDRAVÍ
FILTR VZDUCHU KABINY FORD MICRONAIR® PROTECT
JAK VÁS A VAŠE SPOLUCESTUJÍCÍ CHRÁNÍ NOVÝ
FILTR VZDUCHU KABINY
V rámci servisu vozidla byl původní filtr vzduchu kabiny nahrazen filtrem Ford
micronAir ® proTect. Je to filtr, který zajišťuje vysoce účinnou ochranu proti
virům a filtraci vzduchu podle norem ISO a DIN. Dále se dozvíte více o tom, jak
přispíváme k ochraně bezpečnosti a zdraví vás i vašich spolucestujících.

VÍCE NEŽ 99,9 % OCHRANA

JAK FUNGUJE

• Filtr vzduchu kabiny Ford micronAir ® proTect, který je nyní nainstalovaný
ve vašem vozidle, prokazatelně zachytí koronavirus HCoV-229E a virus
chřipky H1N1 s účinností vyšší než 99,9 %.

• Filtr vzduchu kabiny Ford micronAir ® proTect je vybaven antivirovou
povrchovou ochranou.

• Spolehlivě zadrží téměř 100 % alergenů velikosti 2 mikrony a větší a
dále zajišťuje ochranu proti nejmenším mikroorganismům, jako např.
bakteriím a sporám hub.
• Účinně zadržuje částice velikosti 0,3 mikronů a větší.
• Vlastnosti použitých filtračních materiálů zaručují spolehlivou a
dlouhodobou ochranu i za extrémních provozních podmínek.

OFICIÁLNĚ TESTOVÁN
• Filtr vzduchu byl testován podle normy DIN 71460, část 1 a část 2 pro
automobilové vzduchové kabinové filtry.
• Jeho účinnost proti koronaviru HCov-229E a viru chřipky H1N1 byla
ověřena podle zkušební normy ISO 18184.
• Splňuje požadavky na kvalitu zařízení pro omezení znečištění vzduchu,
která chrání alergické osoby v kabině vozidla.

• Funkční filtrační vrstva je založena na výtažku z ovoce určeného pro
systémy na úpravu vzduchu / klimatizace.
• Aktivní složka filtru – přírodní extrakt z ovoce – váže viry v proteinové
obálce a tím je zneškodní.
• Filtr neobsahuje částice nanostříbra, které jsou považovány za
potenciálně toxické.

AKTIVNÍ PŘÍSADA
• Monohydrát kyseliny citronové č. CAS 77-92-9 a/nebo 5949-29-1
• Tento přírodní extrakt z ovoce je klasifikován jako biocid podle
předpisů EU.

NAŠE DOPORUČENÍ
• Filtr vzduchu kabiny Ford micronAir ® proTect je třeba vyměnit
každých 12 měsíců, aby mohl zajistit vaši úplnou ochranu.

micronAir® proTect pro systémy klimatizace s antivirovou povrchovou ochranou zajištěnou funkční filtrační vrstvou, která je založena na výtažku z ovoce (aktivní přísada Kyselina citronová CAS 77-92-9
a/nebo 5949-29-1). Bezpečná bakteriostatická a fungistatická povrchová ochrana proti různým grampozitivním a gramnegativním bakteriím, kvasinkám a plísním, jakož i osvědčené antivirové
vlastnosti (chřipkový virus H1N1 a coronavirus HCoV 229E) podle ISO 18184.

