
Elimine as impurezas orgânicas do seu 
veículo, resultando num ambiente livre de 
fungos, bactérias, vírus, germes, acaro, 
quistos e  esporos. 
Reduz odores fortes e constantes, 
provenientes de mofo, restos de alimentos, 
cigarros, líquidos derramados, cheiro de 
tinta, transporte de animais, etc.
Um produto 100% ecológico, que dispensa
a utilização de produtos químicos.

Elimine 
as impurezas 

orgânicas;

Livre-se
dos odores

desagradáveis;

3125 vezes 
mais rápido 

que produtos
químicos.

NÃO DÊ CARONA
AOS FUNGOS 
E BACTÉRIAS



www.purificar.com.br

Acesse nosso site 
e confira toda nossa linha de produtos
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Por que devo limpar o ar condicionado do 
carro?
Aparelhos de ar condicionado criam um ambiente 
ideal para o crescimento de microrganismos como 
fungos, bactérias, germes, virus ácaros, quistos e 
esporos dentro do veículo, e é este o ar que 
respiramos

O que acontece quando não limpo o ar 
condicionado do carro?
Quem utiliza o circulador de ar ou ar condicionado 
no carro é muito mais suscetível a resfriados, e 
problemas respiratórios, principalmente infecções e 
rinites, que se manifestam porque estes 
equipamentos armazenam microrganismos que são 
lançados contra nós toda vez que ligamos o ar 
condicionado.
Estes micros organismos provocam as alergias 
respiratórias e transmitem doenças. 
O veículo sem ar condicionado também deve ser 
higienizado. 

Por que meu carro tem mau cheiro?
Diferentes agentes contaminantes encontrados 
dentro do carro como: suor, resíduo de cigarro, 
pelos de animais, resíduos de alimentos, entre 
outros que ficam presos nas fibras dos estofados e 
dentro da tubulação de ar favorecem o crescimento 
dos fungos, germes e bolores. Estes problemas são 
comuns e são os causadores dos maus odores 
dentro do veículo.

O que devo fazer para me proteger e 
eliminar o mau cheiro?
O veículo necessita ser sanitizado para evitar estes 
problemas.
Além de manter o ambiente interno livre de odores 
a sanitização quebra o ciclo de proliferação destes 
microrganismos que tanto nos prejudica.

Como posso fazer isso?
A forma mais ecológica rápida e eficaz é a oxi 
sanitzação, ela reduz a quantidade de 
microrganismos no ar condicionado e no veículo 

eliminando os odores. Este processo não mascara o 
mau cheiro como os perfumes sanitizantes utilizados 
em outros processos.

O que é a oxi sanitização?
A oxi-sanitização nada mais é que usar o oxigênio, que 
está no ar, para higienizar. Isto só é possível usando o 
aparelho Purificar O3 2000, pois este equipamento
quebra e recombina uma parte das moléculas de 
oxigênio (O2) do ar, através de uma reação eletro 
química, gerando artificialmente o ozônio (O3).

O ozônio faz mal?
Não! O ozônio é 100% natural e não deixa resíduos. 
Quando utilizado dentro dos limites determinados não 
faz mal a saúde.

Que tipos de mau cheiro a oxi-sanitização 
elimina?
Todos os cheiros orgânicos como: bebidas, comidas, 
cigarro e derivados, vômitos, fezes, urina, animais, 
peixe, ovo, bolor, mofo entre outros.

Qual a eficiência da oxi sanitização?
A eficiência é até 100% para carga orgânica e odores.

Com que frequência devo fazer a oxi 
sanitização no meu veículo?
Para a limpeza do ar condicionado a Anvisa 
recomenda limpar a cada 3 meses ou a cada 10 mil 
km, mesmo que o veículo não esteja com mau cheiro.
Para o mau cheiro quando se fizer necessário.

11,1%

Fique atento com as estatísticas,
e solicite seu serviço.

Mortes por doenças
do aparelho respiratóro

Oxigênio Ozônio
Reação

Eletroquímica

Seja consciente, 
mantenha o 
ar condicionado do seu 
carro limpo.


