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Klímatisztítás otthon, avagy hogyan szabaduljunk meg a kocsi kellemetlen, dohos 
"klímaszagától".  
Klímás autóknál a tavasz közeledtével érzékelni lehet egyfajta büdös, dohos szagot, ami a 
szellızırácsokon keresztül áramlik a kocsi belsı légterébe. Ennek oka -többek között- 
egyfajta baktérium letelepedése, ami köszönhetı a hideg-meleg hıingadozásnak, és 
annak, hogy télen a klímát kevésbé használjuk. 
 
Itt szeretném megjegyezni, hogy a szakemberek javaslata alapján még a hideg 
hónapokban is célszerő a kocsi klímáját hetente, kéthetente egy pár percre bekapcsolni, 
hogy a belsı olajkeringtetés révén a megfelelı kenés biztositva legyen.  
 
A klímatisztítást szakszervízben is elvégzik, 10-13.000Ft -os akciós áron. Ha azonban van 
1 üres óránk, és egy 2.000Ft -os klímatisztító spray -nk, akkor inkább csináljuk magunk, 
és meglesz a jól végzett munka eredménye, és utastársaink elismerése.  
 
A munka folyamatát figyelemmel kisérhetitek a következı képeken:  
 
A motorháztetıt felnyitva az elıttünk lévı mőanyag burkolatot kell elıször eltávolítani. 
Elég 3 csavart kicsavarni, a középsınél vigyázni kell, mert a csavar alatt találtok egy kis 
fémlapot is. Ha az beesik a motortérbe ...  
 

  
 
A mőanyag boritás alatt megtalálod a pollenszőrıt.  
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A pollenszőrın látszik, hogy mennyire piszkos. Az új szőrı hófehér. Az elhasználódásra 
utal az is, hogy a papírkeret elérett, több helyed beszakadt.  
 

  
 
Ezt a sprayt kell használni. Korábban 1-2 multinál árusitották, de kb. 1 éve csak MOL kutak 
polcain látom. Az ára kb. 2.000Ft.  
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A spray -hez adnak egy vékony csövet, ezt kell bevezetni a légbeszívó üregébe. Kb. a 
spray felét ide fujjuk, innen kerül a hab a megfelelı helyre azáltal, hogy a motort beinditva 
a klimát bekapcsoljuk.  
 

  
 
A vékony csı legvégén 4 irányból jön a hab, kitöltve ezzel bármilyen üreget, nyílást.  
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Ezt a habot juttatjuk a szellızınyílásokba középen is.  
 

  
 
... oldalra is.  
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... alulra is.  
 

  
 
Spray leirása.  
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Miután a habot minden létezı helyre befújtuk, inditsuk be az autót, kapcsoljuk be a klímát, 
nyissuk ki valamennyi szellızıjáratot. Célszerő az ablakokat lehúzni, vagy az ajtókat 
kinyitni. Ezzel biztositjuk a megfelelı huzatot.  
 
A tapasztalatom az, hogy a klímatisztítás utóillatát kb. 3-4 napig még érezni lehet. Ez egy 
enyhén citromos illat, amit valaki vagy szeret vagy nem. Bárhogy is állunk hozzá, 
mindenképpen jobban elviselhetı, mint az a dohos, áporodott levegı.  
 
Egy hét elteltével már semmire nem emlékszünk. Sem a korábbi rossz szagokra, sem a 
tisztító spray citromos illatára. De ha érdeklıdnének nálatok a klimatisztítás mővelete 
iránt, akkor meséljétek el, vagy irányitsátok ıket erre az oldalra.  
 
Jó munkát kiván: 
 
Zsoel 
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