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„Ceresit Stop Humidity AERO 360°“
VONIOS KAMBARIUI

APIBŪDINIMAS
Į vieną „AERO 360°“ vonios kambariui skirtą prietaisą dedama viena „AERO 360°“ tabletė; idealiai tinka
mažesniems kaip 10 m2 vonios kambariams.

FUNKCIJOS
1. Dėl išskirtinio „AERO 360°“ vonios kambariui skirto
drėgmės sugėrimo prietaiso dizaino sukuriamas geresnis
ir visapusiškas oro judėjimas. Rezultatas: aplink tabletę
geriau cirkuliuoja oras, iš kurio drėgmė sugeriama
intensyviau.
2. Ypač gerai drėgmę sugeriančioje banguotos formos
„AERO 360°“ tabletėje, aplink kurią juda patalpos oras,
yra aktyviųjų kristalų, jie sugeria drėgmę, veiksmingai
neutralizuoja kvapus ir tokiu būdu užtikrina, kad drėgmė
bus sugerta itin veiksmingai.
3. Iš oro sugerta drėgmė paverčiama sūriu tirpalu, kuris
surenkamas prietaiso rezervuare.
Nereikia jungti į elektros tinklą.
Nekenksmingas aplinkai ir patogus naudoti: nereikia
išmesti panaudotų maišelių.
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PASKIRTIS
„AERO 360°“ vonios kambariui skirtas drėgmės sugėriklis idealiai tinka apytiksliai 10 m2 vonios
kambariams, kur oras cirkuliuoja prastai.

APRAŠYMAS
Prietaisas

Prietaiso spalva
„AERO 360°“ keičiamosios
tabletės
„AERO 360°“ keičiamosios
tabletės spalva
„AERO 360°“ keičiamosios
tabletės sudėtis
Kiti „AERO 360°“
keičiamosios tabletės
privalumai

Ypač kompaktiško, kuklaus dizaino; nepriekaištingai derantis su
vonios kambario interjeru; paprastai ir patogiai naudojamas.
Keturios dalys: rezervuaras, apsauga nuo praliejimo, kamštis ir
dangtelis / 0,8 l talpos
Rezervuaras – baltas, skaidrus; apsauga nuo praliejimo ir
dangtelis – baltos spalvos; kamštis – pilkas.
450 g (galima įsigyti neutralių arba su aromaterapiniu levandų
kvapu), skersmuo: 100 mm, storis: 41–44 mm
Dviejų spalvų (mėlynos ir baltos) derinys
Kalcio chloridas
Patentuota nemalonių kvapų neutralizavimo technologija: pašalina
iki 70 proc. nemalonių kvapų** (žr. 1 ir 2 diagramas).
Didesnis drėgmę sugeriantis paviršiaus plotas
** Išbandyta 2009 m. specializuotoje išorinėje laboratorijoje

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS
Sugeria drėgmę akimirksniu

Pirmasis lašas per mažiau kaip 6 val.*
* Priklausomai nuo drėgmės lygio ir patalpos temperatūros.

Ilgai išliekanti savybė sugerti
drėgmę
Sūrus vandens tirpalas

Iki 2 mėn.* 10 m2 vonios kambaryje
* Priklausomai nuo drėgmės lygio ir patalpos temperatūros.

Vidutiniškai: 0,5 l
* Priklausomai nuo drėgnumo lygio ir patalpos temperatūros.

Technologija

„AERO 360°“ sistemos pagrindą sudaro fizikinis principas –
kuo didesnį sąlytį su oru turi tabletė, tuo daugiau drėgmės iš
aplinkos oro ji sugeria. Dėl išskirtinio vonios kambariui skirto
„AERO 360°“ drėgmės sugėrimo prietaiso dizaino oras į jį
patenka per dangtelio viršų ir apačią, todėl oro apytaka vyksta
360° aplink drėgmę sugeriančią tabletę, įdėtą į prietaisą, kuris
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pakreiptas tam tikru kampu. Prietaiso viršuje prarėžti platūs
pailgi oro įtekėjimo plyšiai užtikrina, kad oras gerai pritekės
prie drėgmę sugeriančios tabletės.
Rezultatas: užtikrinamas itin geras keičiamosios drėgmę
sugeriančios tabletės „AERO 360°“ sąlytis su patalpoje
judančiu oru, ir tai lemia, kad drėgmė veiksmingai pašalinama
iš vonios kambario aplinkos. Ypač gerai drėgmę sugeriančioje
banguotos formos „AERO 360°“ tabletėje, aplink kurią juda
patalpos oras, yra aktyviųjų kristalų, jie itin veiksmingai
sugeria drėgmę ir gerai neutralizuoja kvapus, tokiu būdu
užtikrinamas sistemos veiksmingumas. Dėl kompaktiško ir
kuklaus dizaino drėgmės sugėriklis idealiai tinka vonios
kambariams, kurie dažniausiai būna ankšti. Be to, balta
spalva puikiai dera su vonios kambario interjeru.

Analitinis nemalonių kvapų neutralizavimo bandymas

Nemalonaus kvapo koncentracija (ng/l)

(po 18 val. 3 m3 kabinose)

Neutrali tabletė
Pelėsių kvapas Nr. 1
(metilizoborneolis)

Tabletė su nemalonų kvapą
neutralizuojančia medžiaga
Šlapimo kvapas
Pelėsių kvapas Nr. 2
(n-morfolinas)
(metilgeosminas)

Nulinis nemalonių kvapų
susilpninimas

2 pav.

Visiškas nemalonių kvapų
neutralizavimas

1 pav.

Nemalonių kvapų neutralizavimas
(po 16 val. 3 m3 kabinose)

Neutrali tabletė
Pelėsių kvapas

Tabletė su nemalonų kvapą
neutralizuojančia medžiaga
Amino kvapas (virtuvės, šlapimo)

INSTRUKCIJA
1. Kai naudojate patį pirmą kartą: uždėkite viršutinę dalį ant prietaiso ir pasukite, kad susijungtų. Kaip įdėti
tabletę: vienu metu įspauskite abu dangtelio apačioje, kairiajame ir dešiniajame šone, esančius mygtukus,
ir nukelkite jį nuo drėgmės sugėriklio prietaiso.
2. Atidarykite keičiamosios tabletės paketėlį. Saugokitės, kad neprisiliestų prie odos.
3. Uždėkite tabletę mėlynuoju šonu į apačią ant prietaiso ašies ir užvožkite dangtelį ant prietaiso.
4. Kai rezervuare vandens tirpalo prisikaupia iki raudonos žymos, tai reiškia, kad keičiamoji drėgmę
sugerianti tabletė beveik išeikvota. Tabletei visiškai ištirpus, nuimkite prietaiso dangtelį, atidarykite išpylimo
angą ir išpilkite tirpalą į unitazą.
5. Likučius išplaukite ir įdėkite naują tabletę.
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LAIKYMAS
„AERO 360°“ keičiamąsias drėgmę sugeriančias tabletes galima laikyti 24 mėn.
Laikyti sausai, aukštesnėje kaip 0 °C temperatūroje.

ĮSPĖJIMAI

Siekiant užtikrinti optimalią oro apytaką, drėgmės sugėriklio prietaisą statykite bent 5 cm atstumu nuo
sienos. Saugokite metalinius (pvz., auksuotus ar chromuotus), odinius, medžiaginius ar įvairių grindų
dangų, įskaitant ir kiliminius, paviršius nuo sąlyčio su drėgmę sugeriančia tablete ar vandens tirpalu.
Netyčia susilietus nedelsiant nuplauti šiltu vandeniu.
Skirta naudoti aukštesnėje kaip 10 °C temperatūroje.

SAUGA
Laikykitės nurodymų, pateiktų saugos duomenų lape gauti paprašę.
Šis techninių duomenų lapas sudarytas vadovaujantis jo išleidimo dieną turėtais duomenimis ir atsižvelgiant į mūsų
sukauptą patirtį. Prieš tai pateikti nurodymai pagrįsti kruopščiai atliktais bandymais ir bendrąja šioje srityje sukaupta
patirtimi. Tačiau negalime teigti, kad čia pateikta absoliučiai visa informacija, nes aprašomas įrenginio veikimas labai
priklauso nuo aplinkos sąlygų ir temperatūros. Neprisiimame jokios atsakomybės dėl šiame techninių duomenų lape
pateikiamos informacijos ar rekomendacijų, išskyrus žalos gyvybei, fizinio sužalojimo ar sveikatos sutrikdymo atvejus
arba mūsų didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus, arba atvejus, numatytus galiojančiuose oficialiuose
atsakomybę už produktą privalomai užtraukiančiuose įstatymuose.

„Henkel Balti OÜ“
Sõbra 61
Tartu 50106, Estija
Tel. (+372) 7305 800
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