
Snap-on Climate Solutions srl.  - www.ecotechnics.com

Higiene no veículo

Vários microrganismos como germes, bactérias, vírus, fungos, esporos e outros agentes patogénicos

alojam-se no interior do automóvel e do sistema de ventilação (aquecimento e ar condicionado, etc.). Além

disso, a concentração de poeira ou matéria particulada flutuante (PM10), em constante movimento devido à

circulação do ar, provoca um potencial muito elevado de poluição do habitáculo. A proteção da saúde do

condutor e dos passageiros requer atenção devendo manter-se a higiene não só nos vários pontos de

contato, tais como bancos, botões de controlo, volante, manípulo da caixa de velocidades, chaves... mas

também no ar que respiramos. O ar passa através de filtros, condutas de ventilação e, com o sistema de ar

condicionado ligado, através do evaporador (o permutador de calor onde o ar frio é produzido).

• Sistema patenteado EP2349755 Estação de ar condicionado Saniflux + Ecotechnics

• Tecnologia ultra-sónica com caudal elevado e constante

• Possibilidade de dirigir facilmente o fluxo para o evaporador

• Higieniza o habitáculo, incluindo o sistema A/C

25 cm

13 cm 20 cm

Especificações técnicas

• Potência 12V / 3.7A

• Tanque de 400 ml

• Serviços: 4 (recarregável)

• Rácio caudal: 5 ml / min

• Peso: 2.9 kg

• Desliga automaticamente

• Sensores de nível de líquido

• Alarmes automáticos: alta temperatura, 

tanque cheio, tanque vazio

Funcionamento

• Coloque o líquido Saniflux dentro do tanque

• Conecte o cabo de alimentação de 12 V na tomada do isqueiro

• Ligue a ventilação interna do carro A/C com a recirculação do ar ligada.

• Pressione o botão "START-STOP”

• SANIFLUX iniciará um ciclo automático de 20 minutos

O novo líquido usado com o nebulizador Saniflux da Ecotechnics representa a mais recente evolução

da tecnologia de saneamento: um desinfetante ecológico pronto para uso, à base de água e sem

solventes; é seguro para o usuário e trabalha contra diferentes tipos de bactérias, vírus, fungos e

remove maus odores.

Eficácia comprovada contra vírus em conformidade com os Regulamentos da UE EN14476 e contra

bactérias de acordo com as normas EN13697, EN1276, EN1650, EN13624, EN13727, EN14562,

EN14561.

A Saniflux utiliza a tecnologia ultrassônica para nebulização de líquidos. O uso combinado das

estações Ecotechnics A / C e da Saniflux é uma solução patenteada.

O tratamento de nebulização com Saniflux é recomendado com duração de 20 minutos

A solução patenteada
O Saniflux é uma unidade “autônoma” com

possibilidades de aplicação em muitas

áreas diferentes. Além disso, a

Ecotechnics desenvolveu a solução

patenteada Saniflux para um uso

combinado contemporâneo com a estação

de serviço de A / C. Uma solução eficiente

para incluir o processo de saneamento em

qualquer serviço de A / C: controle,

escolha do tamanho dos veículos e

documentação do serviço no sistema de

relatórios da oficina.

DESINFECÇÃO & HIGIENE
SANIFLUX

MADE IN ITALY

A solução patenteada da Ecotechnics para o sistema de ventilação do ar
• Líquido à base de água, sem solvente e sem álcool para desinfecção suave

• Produto pronto para uso, eficaz contra vírus (EN14476)

• Amigo do ambiente e seguro para o usuário

Última evolução da 

tecnologia de 

saneamento

A baixa temperatura do evaporador atrai a humidade atmosférica produzindo condensação e criando a condição para a formação de bolores,

responsáveis não só por maus cheiros, mas também pelo aumento de outras substâncias alergénicas (para além das já em circulação, como

o pólen ou os ácaros).

Intervenções de higienização e desinfecção

A higienização é a implementação de todas as medidas para salvaguardar a saúde através do extermínio, inativação ou remoção / diluição

dos microrganismos a fim de controlar o risco de infecção das pessoas ou contaminação de objetos ou ambientes.

Para os automóveis, a higienização é o conjunto de várias intervenções correntes de limpeza e manutenção, tratamentos extraordinários

periódicos e a substituição de componentes como os filtros. Dependendo da utilização, existem desinfetantes para objetos, mãos, ar e

superfícies. Vários meios contribuem para a higienização: desde meios físicos (radiação solar, altas temperaturas ou secagem), meios

biológicos (diluição ou competição vital de microrganismos) a agentes químicos como aldeídos, fenóis, oxidantes como o ozono, halogéneos

e detergentes catiónicos e aniónicos.

Assim, recomenda-se a limpeza regular das superfícies com produtos bactericida, fungicida e virucida (EN14476) e a limpeza periódica de

assentos de estofamento com vapor.

O que é relatado neste folheto é válido apenas se o Sanifux for usado com o

Disicide Plus+ Spray refill 1000ml 035025 (número da peça AEK325)

http://www.ecotechnics.com/

