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Muffe lucht na het inschakelen van de airco 

 

Probleem: Muffe lucht in het interieur van de auto bij het inschakelen van het 
airconditioningsysteem. 

 

Oorzaak: Microbiologische vervuiling op de verdamper, in de luchtkanalen 
en in het interieur.   

 

Behandeling:  Met Forté Air Conditioner Treatment de verdamper, de 
luchtkanalen en het interieur reinigen. 
 

In de verdamper van het airconditioningsysteem verdampt het koelmiddel, waarbij - voor de 
omzetting van vloeibaar naar gasvormig - warmte noodzakelijk is. Deze warmte wordt aan het 
materiaal van de verdamper onttrokken. De doorstromende lucht koelt af en het daarin aanwezige 
vocht condenseert op het koude oppervlak van de verdamper. De doorstromende lucht wordt dus 
gekoeld en gedroogd. Eventueel kan de geconditioneerde lucht daarna door de kachelradiateur 
opgewarmd worden.  
 

Door condensatie van vocht op de buitenzijde van de verdamper is deze nat gedurende de tijd dat 
het airconditioningsysteem ingeschakeld is. Dit vocht vormt een ideale voedingsbodem voor 
microbiologische levensvormen zoals bacteriën en schimmels. Als de airco wordt ingeschakeld zal 
deze microbiologische vervuiling een muffe vieze lucht afgeven en het rijplezier zeer nadelig 
beïnvloeden. Schimmelsporen zijn allergenen en de veroorzakers van allergische reacties. Dit kan 
zich o.a. uiten in irritatie van de slijmvliezen, huidproblemen en luchtwegproblemen. 
 

Forté Air Conditioner Treatment  zal niet alleen de verdamper maar ook alle luchtkanalen en het 
interieur zelf ontdoen van deze microbiologische vervuiling. 
 

               
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B:  In verband met eventuele verkleuring niet op het dashboard of de stoelbekleding spuiten!  
 

 

Inspuiten via de pollenfilterbehuizing 
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Voor een effectieve reiniging ga als volgt te werk: 
 

Verwijder het pollenfilter en / of actieve koolfilter om met het slangetje bij de 
verdamper te komen. 

 

- De dosering is 1 spuitbus per auto 
- Plaats het bijgeleverde slangetje met de sproeikop op de spuitbus. 
- Start de motor en zet de airconditioning gedurende 2 minuten aan op de laagst mogelijke 

temperatuur zodat de verdamper vochtig wordt. Zet hierna de motor weer uit. 
- Breng het slangetje met de uitstroomopening zover als mogelijk in het recirculatiesysteem tot 

aan de verdamper en besproei het inwendige van het systeem met de gehele inhoud van de 
spuitbus, zodanig dat voor- en achterkant van de verdamper, aangrenzende luchtkanalen en 
overige vervuilde oppervlakken van het systeem grondig bevochtigd worden. 

- Laat het middel gedurende minimaal 5 minuten inwerken. 
- Open vervolgens ramen en/of deuren, laat de motor draaien en zet het 

airconditioningssysteem aan. Verlaat zo snel mogelijk het voertuig en laat de auto 15 
minuten ventileren. 

- Kies indien mogelijk voor gelijktijdige luchtstroming boven (voorruit), midden (dashboard) en 
onder (voeten). Indien dit niet mogelijk is, dan na 2 minuten omschakelen. 

 

 
 

N.B: Gedurende de gehele behandeling (incl. ventilatieperiode) mogen geen mensen,  
dieren of  onverpakte voedingswaren in het voertuig aanwezig zijn! 

 
 
 

 
Advies: Om de muffe lucht tot een minimum te beperken, circa 5 minuten voor het beëindigen  

  van de autorit het airconditioningsysteem uitschakelen, zodat de verdamper kan  
  opdrogen en microbiologische vervuiling geen voedingsbodem vindt. 


