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Rakkestad Avis, fredag 26. juni 2009

TIL ANGREP: Sommeren er høysesong for stinkende og bakterieinfiserte klimaanlegg. Nytt på markedet er Relekta Mist (innskudd) som i løpet av et kvarter fjerner lukt og renser klimaanlegget for sopp, mugg og bakterier. (Foto: Marita Lundsrud Berg)

Bekjemper bakterier
Fjerner “tåfislukt” fra klimaanlegget ved hjelp av ultralyd
Nå kan du fjerne vond
lukt, sopp og bakterier
fra bilens klimaanlegg
ved hjelp av ultralyd.
Av Marita Lundsrud Berg

Mens varmen stiger inn over oss,
er aircondition i bilen en redning for mange. Men det de færreste tenker over, er at anlegget
kan være en bakteriebombe
uten like.
– Det er et større problem enn
folk er klar over. En to år gammel bil kan ha et klimaanlegg
fylt av sopp og bakterier, når vifter skrus på, blåses mikrobene
inn i bilen. Å puste inn dette kan
forårsake både plager og helsefare for sjåføren, spesielt dersom
de er utsatt for allergi, sier selger
i Relekta Mist, John Grønnmyr.

I siste liten
Kirkeng Bil AS er et av 135 firmaer i Østfold, Vestby og Ski
som har kastet seg over produktet Relekta Mist – et av landets
ledende på fjerning av bakterier

og mikroorganismer fra klimaanlegget.
– Man har faktisk et stort behov for å rense klimaanlegget,
noe få er oppmerksom på. Om få
år er jeg sikker på at en slik rens
vil bli en del av den årlige servicen, sier verksmester Tommy
Kirkeng, som forteller at de fleste kontakter verkstedet når det
har gått for langt.
– De kommer først når stanken fra klimaanlegget har blitt
for ille å hanskes med. Det beste
er å rense anlegget med jevne
mellomrom, på den måten slipper man både lukt og bakterier,
sier han. Kirkeng Bil AS har nå
tilbydd rens fr Relekta Mist i et
halvt år.

Plages av lukt
Relekta Mist er en liten bærbar
rengjøringsmaskin, men la deg
ikke lure av størrelsen.
Den lille maskinen renser
nemlig hele klimaanlegget i løpet av et kvarter.
– Ved hjelp av ultralyd produserer maskinen dråper, som blir
blåst rundt i bilens kupe, fortel-

ler Grønnmyr. På den måten
fjernes mikroorganismer, mugg
og bakterier i alle kriker og kroker, likt som luften får tilbake sin
gamle kvalitet.
– Mange plages av lukt fra klimaanlegget, denne fjernes effektivt ved hjelp av rensen. Årsaken
til lukten er ofte bakterier og forråtnelse inne i klimaanlegget,
men også sigarettlukt og gamle
matrester fjernes, sier han.

Blir oversett
Tommy Kirkeng forteller at folk
generelt er flinke til å sende bilen på service, men at meget få
tenker over klimaanlegget sitt.
– Mange har lett for å glemme
det, men jo mer utstyr man har
– jo mer vedlikehold kreves. Når det gjelder klimaanlegget må det rengjøres gjerne årlig. Det gjelder
både utskifting av filter og
påfyll av gass. De aller fleste
gir klimaanlegget først oppmerksomhet når det er tomt for
gass, det mest gunstige er å fylle
på gass jevnlig for å bevare den
friske luften, sier han.

SKIFT FILTER ÅRLIG! Det oppfordrer Tommy Kirkeng i Kirkeng Bil
AS, og viser frem kontrasten mellom ett skittent og nytt filter.

