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A REVOLUÇÃO DA FILTRAÇÃO
DO HABITÁCULO
INOVAÇÃO DA UFI FILTERS

MICRÓBIOS

O Argentium é a nova meia filtrante criada e realizada
pela UFI Filters, graças à sua experiência em Investigação
e Desenvolvimento de novos materiais. A meia filtrante
revolucionária é em tecido não tecido com partículas de
prata incorporadas e uma poderosa ação antimicrobiana.
O Argentium mantém suas características antimicrobianas
inalteradas ao longo do seu inteiro ciclo de vida, diferente das
soluções atualmente disponíveis no mercado.
O Argentium oferece uma notável melhoria na qualidade do
ar no interior dos veículos, graças também a uma combinação
específica com o carvão ativo. Esta combinação garante uma
elevada eficiência de filtração, retém os alérgenos, garante
a eliminação de gases nocivos e cheiros desagradáveis e
neutraliza bactérias, fungos e mofos.
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UM ANO DE PROTEÇÃO
O Argentium possui o princípio antimicrobiano
incorporado nas fibras. Isso o torna único na
redução da carga bacteriana prolongada ao
longo do tempo.
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FUNÇÃO ANTIMICROBIANA

O Argentium garante uma eficiência de
filtração > 98,5% para partículas com 2,5μm
de diâmetro e >99,9% para partículas com
10μm de diâmetro.

O
Argentium
neutraliza
bactérias,
fungos e mofos, com uma capacidade
antibacteriana superior a 99%.
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REDUÇÃO DO NOX - SO2
A combinação específica de cavão ativo
é capaz de bloquear cheiros e gases
nocivos, como ozónio, dióxido de enxofre
e óxido de nitrogénio.
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UFI FILTERS
ARGENTIUM
A NOVA GERAÇÃO DA
FILTRAÇÃO DO HABITÁCULO
A UFI Filters preocupa-se com o que se respira todos os
dias dentro do seu veículo. Por esse motivo, contou com
os seus investigadores para desenvolver o Argentium, a
inovação tecnológica disruptiva, que marca o início da nova
geração de UFI Filters na filtração do habitáculo.
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A UFI Filters recomenda a substituição do filtro no
habitáculo uma vez por ano. Não o substituí, em intervalos
predeterminados, leva à má qualidade do ar dentro do
veículo. O acúmulo de poeira e materiais poluentes coloca
em risco a saúde dos passageiros, favorecendo alergias,
irritações na garganta, espirros, mas também fadiga e baixa
concentração após conduzir por muito tempo.
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8 003453 904590
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UFI FILTERS, CHOSEN BY THE BEST.

