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Filtro de Alta performance para Ar Condicionado Split 3M
O Filtro de Alta Performance para Ar Condicionado Split 3M pode ser instalado facilmente em poucos minutos em
um aparelho de ar-condicionado split. Sua Tecnologia 3 em 1 atrai e captura em apenas 1 hora 83% das micropar(culas invisíveis aos olhos humanos, que podem ser prejudiciais à saúde, liberando ar mais limpo para você e sua
família.
A tecnologia eletrostá2ca garante uma alta taxa de retenção de micropar(culas, sem afetar o ﬂuxo de ar ou a performance do aparelho de ar-condicionado.
Com performance garan2da entre 1 à 3 meses sua família vai respirar melhor e ter mais qualidade de vida. Recomenda-se a troca após este período.

Filtro de alta performance para Ar
Condicionado Split 3M

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
•

Caracterís"ca do Produto

Método de teste

Valores

•

Eﬁciência do ﬁltro

AFT 8130 DOP @ 14cm/s

83%

•

Dimensões:

210mmX330mm

NOTA: Os métodos de teste estão disponíveis através do Serviço Técnico da 3M. A divulgação de propriedades =sicas adicionais aos que constam nesse documento, poderão ser feitas através do pedido do cliente.
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COMPOSIÇÃO:
•

Material:

Manta Filtrante de polipropileno com carga eletrostá2ca;

•

Adesivo:

Tira Adesiva Base Borracha;

APLICAÇÕES:
Modelo de Ar Condicionado Split.

PROCEDIMENTO DE USO:
1. Abra a tampa do ar-condicionado.
2. Remova e limpe com álcool a tela localizada na parte frontal do aparelho.
3. Com a ﬁta dupla face localizada na parte superior, centralize o ﬁltro 3M em posição ver2cal na tela, deixando
espaços iguais nas laterais, para o2mizar o ﬂuxo de ar.
4. Remova a ﬁta protetora da ﬁta dupla face, localizada no verso do ﬁltro. Dobre a parte superior do ﬁltro e deixeo no verso da tela.
5. Dobre a parte inferior do ﬁltro no verso da tela e instale a tela com o ﬁltro 3M de volta no ar-condicionado.*
* U2lize a ﬁta dupla face extra disponível na embalagem caso o ﬁltro não seja suﬁciente para cobrir a tela inteira e
ser dobrado no verso.

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM:
Melhor condição recomendada de estocagem à temperatura de aproximadamente a 25°C e 40-50% de umidade
rela2va.

VALIDADE:
Cinco (5) Anos da data de fabricação quando estocado na embalagem original a 25°C e 50% de umidade rela2va.

Construção e Melhoria do Lar - CHIM

Serviço de Atendimento ao Cliente

Informações:

3M do Brasil Ltda.

Fone: 0800132333

Consulte o Serviço Técnico

Fone (0xx19) 3838-7987

Fone (0xx19) 3838- 7527

Via Anhanguera km, 110
Cx. Postal 123, Campinas – SP
CEP 13001-970
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