Skuteczna dezynfekcja ciężarówek i autobusów
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Stosowanie Valeo ClimSpray i ClimPur jest nie tylko bardzo prostą, ale i skuteczną metodą
dezynfekcji wnętrz pojazdów w dobie pandemii. Fakt ten potwierdziło niezależne
laboratorium medyczne, które przyznało tym preparatom certyfikat skuteczności w
zwalczaniu koronawirusów.
ClimSpray to środek służący do dezynfekcji kabiny, natomiast ClimPur dezynfekuje układ
klimatyzacji. Produkty te z powodzeniem mogą być stosowane także w samochodach dostawczych,
ciężarówkach czy autobusach. W tym artykule tłumaczymy, jak należy ich używać w tego typu
pojazdach. Na opisane czynności wystarczy poświęcić około 30 minut.
Krok pierwszy
Zamknij wszystkie okna w autobusie.
Włącz silnik.
Włącz wentylację na najwyższy bieg z wyłączoną klimatyzacją i włączonym obiegiem
zamkniętym powietrza.
Krok drugi
Mocno wstrząśnij trzema opakowaniami środka ClimSpray i umieść je w następujący sposób:
jedno z tyłu, jedno pośrodku i jedno z przodu pojazdu.
Aktywuj po kolei automatyczne spraye i szybko opuść pojazd przez przednie drzwi.

Krok trzeci
Po 15 minutach należy przewietrzyć autobus: wsiądź do pojazdu i wyłącz silnik; otwórz
przednie i tylne drzwi; otwórz szybę od strony kierowcy; opuść pojazd na około 10 minut – po
tym czasie kabina jest już oczyszczona!
Jak używać Valeo ClimSpray w pojazdach użytkowych? Czas, jaki trzeba poświęcić na dezynfekcję
kabiny tego typu pojazdów, to około 20 minut.
Krok pierwszy
Zamknij wszystkie okna w kabinie.
Włącz silnik.
Włącz wentylację na najwyższy bieg z wyłączoną klimatyzacją i włączonym obiegiem
zamkniętym powietrza.
Krok drugi
W przypadku ciężarówek i samochodów dostawczych: obejdź pojazd i otwórz drzwi od strony
pasażera.
Mocno wstrząśnij opakowaniem środka ClimSpray i umieść je blisko otworów wentylacyjnych
(np. na podłodze).
Aktywuj automatyczny spray, opuść kabinę pojazdu i zamknij wszystkie drzwi.
Krok trzeci
Po 15 minutach należy przewietrzyć pojazd: otwórz wszystkie drzwi i/lub szyby; wyłącz silnik.
Ponownie opuść pojazd na 10 minut – po tym czasie kabina jest już oczyszczona!
Jak używać ClimPur w autobusach i pojazdach użytkowych? Procedura stosowania produktu
w pojazdach, takich jak autobusy, ciężarówki czy samochody dostawcze, jest taka sama jak dla
samochodów osobowych i można opisać ją w trzech krokach:
1. Wyjmij filtr kabinowy, który był używany.
2. Rozpyl środek ClimPur do systemu wentylacji i poczekaj 15 minut.
3. Po tym czasie zainstaluj nowy filtr kabinowy.
Produktów dezynfekujących należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym
zastosowaniem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
Więcej na temat produktów Valeo ClimSpray oraz ClimPur można znaleźć na
www.valeoservice.pl/pl/jak-zdezynfekowac-swoj-samochod.
Źródło:

