
Zanieczyszczenie w samochodzie jest 5 razy większe niż na zewnątrz.

Użytkownicy samochodów potrzebują ochrony!

Średnio spędzamy w 

samochodzie 40 minut 

dziennie, czyli 10 dni w 

roku!

Powietrze w kabinie jest 

bardziej zanieczyszczone i 

skażone niż powietrze na 

zewnątrz, gdzie stężenie 

zanieczyszczeń spada 

znacznie szybciej.

Kabina samochodowa to 

ograniczona przestrzeń, w 

której wirusy, cząsteczki, 

szkodliwe gazy i wilgoć mogą 

gromadzić się wewnątrz 

pojazdu, jeśli nie jest on 

regularnie dezynfekowany, 

wentylowany i czyszczony.

ZDEZYNFEKUJ SWÓJ SAMOCHÓD Z VALEO!
Troska o zdrowie dotyczy każdego



● Miejsce kierowcy
○ Moduł kierownicy wraz z 

przełącznikami i klaksonem

○ Wszystkie przyciski

○ Kluczyki

● Deska rozdzielcza
○ Wyloty powietrza

○ Dźwignia zmiany biegów

○ Centrum multimediów

○ Przełączniki wentylacji

● Wszystkie siedzenia
○ Pasy i ich mocowanie

○ Regulację położenia foteli

○ Zagłówki

○ Schowki

● Sufit i drzwi
○ Klamki

○ Schowki

○ Przełączniki szyb

○ Oświetlenie wewnętrzne

○ Uchwyty

● Bagażnik
○ Półki

○ Mata ochronna

● Inne
○ Schowki

○ Uchwyty na napoje

Elementy które należy 

oczyścić i zdezynfekować

ZDEZYNFEKUJ SWÓJ SAMOCHÓD Z VALEO

Obszary do dezynfekcji 



Valeo system Jakości Powietrza

Dla pełnej dezynfekcji i oczyszczenia kabiny samochodowej, Valeo 

rekomenduje następujące kroki:

1. Dezynfekcja kabiny za pomocą Valeo ClimSpray ™ 

2. Dezynfekcja i czyszczenie klimatyzacji za pomocą Valeo ClimPur ™ 

3. Ochrona przez zewnętrznymi zanieczyszczeniami za pomocą Filtrów 

Kabinowych Valeo



Date8

Zdezynfekuj kabinę 

samochodową

Zwalcz koronawirusy, 

bakterie i grzyby

Certyfikowany jako skuteczny przeciwko 

koronawirusom

Podwójny efekt:
• Zapobiega rozmnażaniu się zakaźnych drobnoustrojów

• Pozostawia przyjemny dyskretny zapach, skutecznie 

neutralizując nieprzyjemne zapachy

Zgodny z normami bakteriobójczymi, wirusobójczymi 

oraz grzybobójczymi 
• EN14476+A2 (skuteczność przeciwko koronawirusom), 

EN1040, EN1275, EN1276, EN1650, EN 13697

698899

Pakowany 

indywidualnie

* By an independent laboratory in May 2020

ZDEZYNFEKUJ SWÓJ SAMOCHÓD Z VALEO!
CLIM SPRAY – DEZYNFEKCJA KABINY

Szybko i prosto:

• Zaledwie 15 minut potrzeba na 

dezynfekcję samochodu

• Automatyczny spray – nie wymaga 

użycia dodatkowych narzędzi

• Do użycia przez warsztaty i kierowców

Bezpieczny dla plastikowych i 

gumowych elementów w kabinie

ŁATWY W 

UŻYCIU
Automatyczna 

dezynfekcja w 15 minut

• Jeden spray w opakowaniu

• Kod kreskowy na opakowaniu
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Włącz klimatyzację, ustaw najniższą 

temperaturę i wewnętrzny obieg 

powietrza. Zamknij okna.

Otwórz otwory kanałów 

wentylacyjnych, odsuń siedzenie 

pasażera, potrząśnij i umieść

ClimSpray na podłodze przed 

siedzeniem pasażera

Opuść kabinę, zamknij drzwi. Po 

15 minutach kabina jest 

zdezynfekowana a nieprzyjemne 

zapachy są zneutralizowane.

ZDEZYNFEKUJ SWÓJ SAMOCHÓD Z VALEO! 
CLIM SPRAY – DEZYNFEKCJA KABINY



Co 6 miesięcy

ZDEZYNFEKUJ SWÓJ SAMOCHÓD Z VALEO! 
ZALECANA CZĘSTOTLIWOŚĆ UŻYCIA

STOSOWANIE W 

NORMALNYCH 

WARUNKACH
698899

DEZYNFEKCJA W 

SYTUACJI 

ZAGROŻENIA 

KORONAWIRUSEM

W sytuacji zagrożenia koronawirusem

Valeo rekomenduje dezynfekcję kabiny 

samochodowej co 2 tygodnie

lub

każdorazowo, gdy jest podejrzenie 

zakażenia, np. zarażona osoba 

podróżowała samochodem. 

W takiej sytuacji należy zastosować 

pełną dezynfekcję. W tym celu należy 

użyć również preparatu Clim Pur do 

dezynfekcji układu klimatyzacji oraz 

wymienić filtr kabinowy.
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Potrójny efekt:
• Czyści, dezynfekuje, chroni

• Zapobiega korozji parownika

• Eliminuje brzydkie zapachy i pozostawia przyjemną 

cytrynową woń

Zgodny z normami bakteriobójczymi, 

wirusobójczymi oraz grzybobójczymi 
EN14476+A2 (skuteczność przeciwko koronawirusom), 

EN1040, EN1275, EN1276, EN1650, EN 13697

698984

ŁATWY W 

UŻYCIU
Automatyczna 

dezynfekcja w 15 minut

Oczyszcza, dezynfekuje 

i chroni system 

klimatyzacji i wentylacji 

w pojazdach

Certyfikowany jako skuteczny przeciwko 

koronawirusom.

* Przez niezależne laboratorium w czerwcu 22020

ZDEZYNFEKUJ SWÓJ SAMOCHÓD Z VALEO! 
CLIM PUR – ODKAŻANIE I CZYSZCZENIE UKŁADU KLIMATYZACJI

• Jeden spray w opakowaniu

• Kod kreskowy na opakowaniu

Produkt niepalny: bezpieczny dla 

użytkowników

Valeo ClimPur™ prosty, szybki, skuteczny:

• Czyszczenie i dezynfekcja systemu 

klimatyzacji i wentylacji zajmuje zaledwie 15 

minut

• Długotrwałe działanie (do 12 miesięcy)

• Pozostawia przyjemny cytrynowy zapach

• Nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi
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ZDEZYNFEKUJ SWÓJ SAMOCHÓD Z VALEO! 
CLIM PUR – ODKAŻANIE I CZYSZCZENIE UKŁADU KLIMATYZACJI

Włącz wentylację na 

maximum

Usuń filtr kabinowy i 

spryskaj Clim Purem

wnętrze HVACa

Przed założeniem nowego 

filtra kabinowego spryskaj 

go Clim Purem

Video

https://www.youtube.com/watch?v=MPsuu0g19VM


Raz na 12 miesięcy.

Użycie Clim PURa powinno 

być zawsze połączone z 

wymianą filtra kabionowego. 

Valeo rekomenduje wymianę 

filtra kabinowego co 12 

miesięcy. W przypadku 

użytkowania samochodu w 

zanieczyszczonym 

środowisku częściej, np. co 6 

miesięcy.

ZDEZYNFEKUJ SWÓJ SAMOCHÓD Z VALEO! 
ZALECANA CZĘSTOTLIWOŚĆ UŻYCIA

ODKAŻANIE I 

OCZYSZCZANIE W 

NORMALNYCH 

WARUNAKCH

698984

W sytuacji zagrożenia koronawirusem

Valeo rekomenduje dezynfekcje układu 

klimatyzacji i wentylacji 

każdorazowo, gdy jest podejrzenie 

zakażenia. np zarażona osoba 

podróżowała samochodem. 

W takiej sytuacji należy zastosować 

pełną dezynfekcję. W tym celu należy 

użyć również preparatu Clim SPRAY 

do dezynfekcji kabiny.

Użycie Clim PURa powinno być zawsze 

połączone z wymianą filtra 

kabionowego

DEZYNFEKCJA W 

SYTUACJI 

ZAGROŻENIA 

KORONAWIRUSEM


