CareMetix®

retém partículas
e odores
INo trânsito, em túneis, grandes canteiros de obras, estações de tratamento de esgoto ou campos recém-fertilizados,
podem ser produzidos gases sulfurosos ou amônia, que além
de prejudiciais à saúde, geram odores desagradáveis. O novo
filtro de cabine CareMetix® oferece proteção contra eles, com
tecnologia S5 de amplo espectro. Ele evita a entrada de partículas finas, pólen, mofo, fuligem e bactérias no interior do
veículo, além dos odores.
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Filtro de cabine inovador com
tecnologia S5 de amplo espectro

Respire com
segurança

Proteção cinco
vezes maior

Sempre a
escolha certa

O ar que respiramos comumente está poluído
com substâncias nocivas e alergênicas e também odores que os filtros convencionais não
são capazes de eliminar. A solução: CareMetix®
com tecnologia S5 de amplo espectro. Cinco
camadas para uma proteção cinco vezes maior.

Durante a condução de um veículo, mais de
100 mil litros de ar são admitidos por hora na
cabine de passageiros. A única barreira contra
a poluição é o filtro no sistema de ventilação.

O filtro de cabine certo para qualquer necessidade
Bom, ótimo ou o melhor? Filtros de partículas, filtros combinados com camada de carvão ativado ou CareMetix® –
a MAHLE oferece o filtro de cabine certo para as suas
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necessidades. A sua oficina pode ajudá-lo na escolha!
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Camada filtradora de partículas

Gases nocivos e odores desagradáveis
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Camada molecular

Pólen e alérgenos no ar
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Camada tecnológica de carvão ativado
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Camada biofuncional com carvão
ativado
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Camada protetora

Mofo e fungos

Proteção contra mofo

Bactérias

= Filtro de cabine sem carvão ativado
= Filtro de cabine com carvão ativado
= Filtro de cabine com proteção adicional contra odores

Vale a pena saber
Os filtros de cabine devem ser trocados anualmente ou no
Proteção contra bactérias

CareMetix® também está disponível para veículos
com tecnologias alternativas de propulsão.

Retém pólen, partículas finas (PM2,5,
PM1) e ultrafinas (como fuligem de
diesel e poeira de freio)
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Elimina odores desagradáveis,
protege contra alérgenos e impede
quase totalmente o crescimento
de bactérias e mofo
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Alta eficácia na eliminação de gases
nocivos como hidrocarbonetos

1

Alta eficácia na eliminação de gases
nocivos como óxidos de nitrogênio
(NOx) e dióxido de enxofre (SO2)
Contribui para a estabilidade do filtro

máximo a cada 15 mil quilômetros rodados. Para que você
e a sua família possam respirar ar fresco, peça CareMetix®.
Para uma sensação de bem-estar superior no seu veículo.
Mais informações on-line em caremetix.mahle.com
A sua oficina pode ajudá-lo na escolha!

