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3M lança novo filtro de alta performance para arcondicionado
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Produto captura micropartículas, melhorando a qualidade do ar de
ambientes fechados
A preocupação com a qualidade do ar é crescent e e não é à t oa. Quem pensa que o mal est á só nas ruas, saiba que a
qualidade do ar dent ro das casas pode ser at é cinco vezes pior do que o ar ext erno (dados da Agência de Prot eção
Ambient al dos EUA). Pensando nisso, a 3M lança no Brasil o Filt ro de Alt a Performance para ar-condicionado split .
O Brasil é o 4º maior mercado mundial de ar-condicionado, sendo que 3 a cada 4 aparelhos são do modelo split . A t ecnologia
do filt ro 3M funciona em 3 passos: at rai as part ículas do ambient e, por meio da t ecnologia elet rost át ica, ret ém as
micropart ículas e libera um ar muit o mais limpo. A capt ura é de 83% dessas micropart ículas em uma hora. A t rama abert a do
filt ro garant e o fluxo de ar e não at rapalha a performance do aparelho.
Além de ser út il para a família em geral, o produt o facilit a a vida dos alérgicos, podendo t razer uma sensação de alívio. “As
pessoas querem proporcionar à família um ambient e mais saudável. A preocupação com o bem-est ar e a limpeza vem
crescendo, de acordo com recent es pesquisas da 3M. O ar mais limpo dent ro dos lares e escrit órios vai ao encont ro dessa
necessidade” explica Allan Amim, gerent e de negócios da divisão de Const rução e Melhoria do Lar da 3M.
A embalagem vem com dois filt ros e fit as adesivas para fixação para serem aplicados em um aparelho split . A inst alação é
simples e o preço acessível (valor sugerido de R$ 34,90). Recomenda-se a t roca do filt ro a cada 3 meses de uso, para
garant ir sua performance. O filt ro 3M est ará disponível a part ir de março nos principais hipermercados, home cent ers,
farmácias e redes de papelarias de t odo o Brasil. Out ras informações em www.3m.com.br/armaislimpo.
Os risco s do ar que respiramo s
Um fat o desconhecido é que 99% das part ículas que respiramos são invisíveis aos olhos. O sist ema respirat ório é capaz de
expelir facilment e as part ículas grossas acima de 10 micras, porém as part ículas finas abaixo de 2,5 micras ult rapassam
essas barreiras e podem chegar aos pulmões e corrent e sanguínea aument ando o risco de doenças pulmonares e
cardiovasculares.
Um est udo global da Lancet Comission on Polut ion & Healt h ainda apont a que a poluição do ar foi responsável por 19% das
mort es causadas por doenças cardiovasculares; 24% das mort es causadas por a cardiopat ia isquêmica; 21% das mort es
causadas por at aques cardíacos e 23% das mort es causadas por câncer de pulmão, em 2015.
So bre a 3M
Na 3M, aplicamos a ciência de forma colaborat iva para melhorar vidas diariament e. Com cerca de 90 mil funcionários
conect ados com client es em t odo o mundo e mais de 55 mil it ens de produt os inovadores para diferent es mercados, a 3M
at ingiu US$ 30,1 bilhões em vendas globais em 2016. No Brasil, o Grupo 3M cont a com cinco fábricas inst aladas no Est ado de
São Paulo, que compõem a 3M do Brasil, além das empresas 3M Manaus, inst alada no Amazonas e a Capit al Safet y, que opera
no Paraná. Em 2016, alcançou fat urament o brut o de R$ 3,6 bilhões no País, onde cont a com cerca de 3.500 funcionários.
Conheça nossas soluções criat ivas no sit e www.3M.com.br e cadast re-se para receber nossas not ícias em
ht t p://news.3m.com/pt -br.
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