
 
Klíma tisztítása klímatisztító, fertőtlenítő folyadék spray segítségével 

 
 
 

Az itt leírtak kipróbált műveletek , de mindenki csak saját felelőségére álljon neki a szerelésnek ! 
Az itt leírtak alapján végzett munkából keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért nem 
vállalok felelőséget, azért mindenki saját maga felel ! 

 
Különböző anyagokkal lehet tisztítani, fertőtleníteni az autóklímákat. Most a folyadék tartalmú spray 
használatát mutatom be. 
 
Az alkalmazott szerszámok és anyagok 
Klímatisztító spray. ( különféle márkák léteznek ) 
Tükör vagy fényképezős mobiltelefon. 
Porszívó.   
Torx T20 csavarhúzó. 
Új pollenszűrő. 
 
 
Pollenszűrő kiszerelése. 

 

 1.     2.  
    Jobb oldali küszöbsínt pattintsuk ki                        A középső patent a következő 
 
 

 3.     4.  
                                                                                      A felfelé menő ívet egy kicsit befelé és  
                                                                                      hátrafelé húzva  szereljük ki 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 5.    6.  
                                                                                                       Itt látszanak a körmök amik rögzítik 
 
 
 
 

  7.    8.  
     Kapcsoljuk ki a légzsákot és vegyük le a                T20 torx csavarhúzóval csavarjuk ki a jelzett 
     fedelet.                                                                     csavarokat 
 
 
 

   9.    10.       
     A kesztyűtartót nyissuk ki majd vegyük ki a          Pattintsuk ki a kis fedelet és az alatta lévő  
     jelzett csavarokat.                                                    csavart is vegyük ki.  
 
 
 
 
 



11.    12.  
    Vegyük ki a kesztyűtartót.                                       A képen a pirossal jelölt a csavarok helye a  
                                                                                     kékkel jelölt pedig a két kampó ami a  
                                                                                     kesztyűtartót tartja. 
 
 
 

13.    14.  
    Pattintsuk ki a középkonzol lábtérnér lévő fedél    A jelzett helyen egy patent van  felül meg egy 
    kapaszkodó körmeit felül , középpen majd alul      fül, tehát előbb a patentnál kapcsoljuk szét 
                                                                                     majd legvégül a fület bújtassuk ki.  
 
 
 

 15.    16.   
    Itt látszik hogy hol helyezkednek el a rögzítők       Most már láthatóvá válik a pollenszűrő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17.    18.  
     A szűrőnek 2 kis füle van                                        Ezt összenyomva tudjuk kihúzni a szűrőt.  
 

19.    20.  
     Akasszuk ki a kesztyőtartó hütőcsövét felül         majd hajtsuk előre  90o-ot majd alul húzzuk ki a  
                                                                                    hűtő házából 
 
 
 

21.    22.  
   Itt látszik, hogy a cső bajonettzár szerűen van rögzítve a hűtőrész házában, ezért kell előrehajtani 
 

Végeztünk a szétszereléssel, most a takarítás következik. 
 
Nézzünk bele a szűrőbetét házába tükör vagy egy mobil fényképezőjével. Ellenőrizzük le hogy tiszta-e a 
ház. Ha nem akkor mindenképpen porszívózzuk ki teljesen tisztára. 
Arra figyeljünk hogy ne sértsük meg a hűtő felületét mert a hűtő lamellái nagyon 
sérülékenyek !!! 

 
 
 
 
 
 



 

23.     24.  
    Porszívózás egy vékony porszívó toldattal.       Porszívózás utáni ellenőrzés a tisztaság érdekében 
 

Jól látszik, hogy milyen közel van a tisztítandó felülethez a hűtőborda tehát a takarítást nagy 
körültekintéssel végezzük el. A takarítást addig csináljuk míg teljesen tiszta felületet kapunk. 

 
 

Ezután következik a fertőtlenítés. Ezt lehet fertőtlenítő gázspray, fertőtlenítő habspray vagy folyadék spray 
formájában. Nekem hatékonyság szempontjából a folyadék spray vált be leginkább a felsoroltak közül. 
Természetesen léteznek más módszerek is de mivel ez a leírás arról szól, hogy hogyan tudjuk házilagosan 
és természetesen olcsóbban megoldani ezért arról nem írok itt. 

 

25.    26.  
      A spray a szórófejekkel.                                             Gyári szórófej                     Saját szórófej 
 

                                         27.  
 
A 25. képen látható, hogy a gyári szórófej csöve nagyon kunkori így nehéz vele dolgozni. Ezért a 
csövet hő hatásával egyenesítsük ki. Erre akár egy hajszárítót is használhatunk. 
 
 
 
 
 



 
A spray-t egy olyan szórófejjel gyártják ami körkörösen spriccel és ez kiváló a légbeömlők fertőtlenítésére 
de kevésbé alkalmas a klíma elpárologtató felületének befújására. Ezért egy régebbi csőről levettem a gyári 
fejet és egy rövid nyakkal rendelkező festékszóró fejét raktam rá. 
Ezzel a fejjel jól irányítottan erős sugárral tudok fújni így az elpárologtató teljes vastagságában befújható a 
felület. 
A vegyszerrel kapcsolatos biztonsági előírásokat mindenki tartsa be !! 
 
Figyelem, csak jól rögzült fejjel dolgozzunk mert ha valahol megakad és leesik akkor sok és 
akár drága munkát von maga után !! ( Sajnos van gyári is ami könnyen lejön ) 
Ezért munka előtt feltétlen ellenőrizzük a fej rögzítését ! 
Kezdjük a légbeömlőkkel. Nyissuk ki az összes légbeömlő nyílást és, dugjuk be az egyikbe a gyári 
szórófejet és nyomjuk be olyan mélyen amennyire csak lehet.  
Ha az elején megakadna akkor ne erőltessük !! Húzzuk egy kicsit vissza és egy picit az irányon változtatva 
próbáljuk meg újra. Ha sikerült mélyre dugni akkor kezdjük el visszafelé húzni miközben elindítjuk a 
spriccelést. A rendes tempóba húzzuk mert nem áztatni kell csak egyenletesen befújni a felületet. Aki még 
nem csinálta az mielőtt elkezdené a műveletet az kint a szabadban nézze meg milyen sugárral és 
mennyiséggel szór a szórófej, hogy legyen fogalma arról, hogy milyen tempóban kell visszahúzni a 
csövet.. 
A légvezetékekbe megfelelő mennyiséget tudunk fújni ha a spricni csövet ~30cm/mp 
sebességgel húzzuk kifelé. Mielőtt kiérne viszont lassítsunk nehogy megakadjon a fej. 
Először spriccelés nélkül lassú sebességgel próbáljuk ki, hogy akadály nélkül sikerül-e. 

 
 
        
 
Figyelem !! 

A vezető oldalon az ajtó melletti beőmlő nyílásba csak keveset szabad fújni. Az utolsó  
10-15 cm-be meg nem is szabad !!! És hogy miért ? A légbeömlő csöve egy darabból van a 
középkonzoltól a szellőzőrácsig. Ha a művelet végén elindítjuk a ventillátort a kiszárítás 
érdekében akkor a légáram a folyadékot kinyomja a légvezeték végén ahol a folyadék a pont 
alatta lévő UCH-ra folyik. Az UCH egy számítógép és nincs szigetelve folyékony anyagok 
ellen így az sajnos tönkremehet a beázás következtében. 
Ezért aki bizonytalan abban mennyi lenne a helyes mennyiség inkább ezt a légbeömlőt 
hagyja ki !!!  Ez a veszély fennáll a habspray-nél is, sőt annál még nagyobb az eláztatás 
veszélye ! 

 
 

28.   
                                                        Légbeömlők fertőtlenítése 
 
 



29.   30.  
    Jobb első lábfűtés légvezetéke                                 Ennek a légvezetéknek az alján lévő réseken  
                                                                                      is fújjunk be. 
 

Spriccelésnél a szemre vigyázzunk mert a lyukakon kispriccel a fertőtlenítő folyadék !!! 
Védőszemüveg ajánlott ! 

 

                                         31.  
Itt pedig a vezető oldali lábfűtés légjárata 

Ehhez nem kell megbontani semmit csak alá kell bújni a műszerfalnak. 
 

Ha ezekkel végeztünk akkor toljuk előre a két első ülést és menjünk az ülések mögé és lessünk be alájuk. 
Ott fogjuk látni a hátsó utasok lábához vezető légbeömlőket. Ide is vezessük be a csövet teljesen. Betolás 
közben pörgessük a csövet mert úgy könnyebben elmegy. Itt megint hasznát vesszük annak, hogy ki lett 
egyengetve a cső mert nagyon nehéz lenne a kunkorodóval megcsinálni. A légbeömlőn van egy osztás de 
ez csak egy merevítő, a légbeömlő egy vezeték. 

 

32.   33.  
     Hátsó utas lábához menő légbeömlő                       Látható hogy a gyári cső az ülés alól a 
     fertőtlenítése.                                                           légvezeték nyílásától elér a kesztyűtartó aljáig 
           ha teljesen betoljuk a légjáratba. 
 
 

 
 



 
 
Ha végeztünk akkor jöhet az elpárologtató felülete. Ehhez a másik szórófejet használjuk. Készítsük el a 
képen látható módon egy vékony pálcára fogatva . Állítsuk a fejet a pálcán olyan pozícióba, hogy akkor is 
tudjuk merre szór ha konkrétan nem látjuk a fejet. 
Majd dugjuk be óvatosan egész mélyre míg a ház végébe fel nem ütközik. A szórófej álljon úgy, hogy 
mintha a sebváltókar felé szeretnénk fújni. Majd kezdjük el a fújást közben a fejet a szűrő házában fel-le 
mozgatva és közben lassan kifelé húzva fújjuk be az elpárologtató teljes felületét. 
Most használjuk ki a saját szórófej jobb irányíthatóságát a nagyobb fújási erővel egyetemben. Sokkal 
jobban be lehet így fújni és a teljes vastagságban átmegy a sugár az elpárologtatón. 

 

                          34.   
                                                             Elpárologtató fertőtlenítése 
 
 
 
 

Ha végeztünk akkor a pálcát a kesztyűtartó hűtésére szolgáló cső kivezetésén dugjuk be óvatosan a túlsó 
oldalig ütköztetve . 
Majd oda-vissza forgatva lassan kifelé húzva itt is spricceljük be a klíma hűtődobozát. 
 

                           35.  
                                                   Az elpárologtató előtti rész fertőtlenítése 
 



                           36.  
                                           Ha végeztünk akkor tegyük be az új pollenszűrőt 
 
 

A befújt anyagnak általában terméktől függően min 15-20 percig kell a rendszerben lenni, hogy kifejtse 
hatását. Ez idő alatt a szétszereléssel ellentétes módon szereljük vissza a lebontott elemeket. Mire 
végzünk addigra a szer is kifejtette hatását.  
Ne felejtsük el visszakapcsolni a légzsákot az kesztyűtartó oldalán !! 
Ha kész az összeszerelés akkor indítsuk be az autót, az összes légbeömlő legyen nyitott állásban. Majd 
kapcsoljuk be a klímát és a leghidegebb fokozatra állítva alacsony vagy maximum közepes ventilátor 
fordulatnál 10 percig járatva szárítsuk ki a rendszert. Ha a 10 perc megvolt akkor kapcsoljuk meleglevő 
keringetésre max fűtésteljesítményre és így is járassuk 5 percet.  
 
Ha ez megvolt akkor örüljünk a munkánknak és a hűs és tiszta levegőnek ! 

 
 

                                                                                     
 
 

Ui. 
Sok spray gyártó dobozán az szerepel hogy a kiszárításkor a legnagyobb fokozatban működjön a 
ventilátor. Ezt a Renault Megane II típusnál nem ajánlom ! Főleg nem ha a vezető oldali 
légcsatornába is fújva lett a fertőtlenítő anyagból, mivel a nagy légáram a folyadékot kinyomja a 
légvezeték végén és ráfolyik az UCH-ra. A habbal történő fertőtlenítésnél ez méginkább érvényes 
mert a hab lassabban megy szét és nagy mennyiségű folyadék lesz belőle. 
 
 
A prezentáció egy 2004-es évjáratú Renault Megane Grandtour II 1,5 DCI gépjárműn történt. 
 
 
 
 
 
(csaveri) 


