Aero 360° Баня

Устройство AERO 360° Баня, съвместимо с една таблетка AERO 360°,
идеално за бани до 10 m2

Свойства
1. Характерната конструкция на AERO
360° Баня осигурява превъзходен,
плътен въздушен поток. Резултатът:
таблетката има по-добър контакт с
въздуха и съответно абсорбира повече влага.
2. Таблетката AERO 360° има изключително висока абсорбираща способност със своята специфична форма
и активни кристали, които допълнително подобряват абсорбирането на
влагата и неутрализирането на миризмите от циркулиращия въздух.
3. Влагата от въздуха се превръща в солен разтвор, който се събира в резервоара на устройството.
Няма нужда от електричество
Екологично и удобно: Няма торбички за изхвърляне

Приложение
AERO 360° Баня е идеално за бани с размер около 10
m2 и слаба циркулация на въздуха.

Описание
Устройство
Много компактна и елегантна конструкция; идеално се
вписва в обстановката на банята; лесна и удобна употреба. Четири части : резервоар, преливник, основа и капак.
Вместимост 0,8 L
Цветове на устройството
Резервоар – бял, прозрачен; преливник и капак – бял;
основа – сива.
Таблетка AERO 360°
450 g, диаметър: 100 mm, дебелина: от 41 до 44 mm
Цветове на таблетката AERO 360°
Два цвята (син и бял)
Състав на таблетката AERO 360°
Калциев хлорид

Други предимства на таблетката AERO 360°
Технология за обезмирисяване: до 70% неутрализиране
на неприятните миризми.

Работни характеристики
Незабавно абсорбиране
Първа капка след по-малко от 6 часа*
* В зависимост от влажността и температурата в помещението.

Продължително абсорбиране
До 2 месеца* в баня с площ 10 m2

* В зависимост от влажността и температурата в помещението.

Солен разтвор
Средно: 0,5 L

* В зависимост от влажността и температурата в помещението.

Технология
Системата AERO 360° действа на физичен принцип
– колкото повече въздух преминава през таблетката,
толкова по-добре абсорбира влагата. Характерната
конструкция на AERO 360° Баня позволява на въздуха да
влиза в устройството отгоре и отдолу през капака, което
осигурява превъзходен, плътен поток на въздуха, циркулиращ на 360° около наклонената таблетка. Широките
процепи в горната страна на устройството допълнително
подобряват контакта с въздуха.

Резултатът: таблетката AERO
360° има по-добър контакт
с циркулиращия въздух,
съответно абсорбира повече
влага и ефективно намалява
влажността в банята. Таблетката AERO 360° има изключително висока абсорбираща способност със своята
специфична форма и активни
кристали, които допълнително подобряват неутрализирането на миризмите от циркулиращия въздух и работните характеристики на системата.
Нейната компактна и елегантна конструкция е идеална за
баните, които често имат малко пространство. Освен това
белият цвят се вписва идеално в обстановката на банята.

Инструкции
1. При първа употреба: поставете горната част на устройството върху резервоара и я завъртете, докато се закрепи. Поставяне на таблетката: Натиснете едновременно
двата бутона отляво и отдясно в долната част на капака и
извадете капака от устройството.
2. Отворете опаковката на пълнителя. Избягвайте контакт
с кожата.
3. Поставете таблетката със синята страна надолу в устройството и след това поставете отново капака.
4. Когато нивото на течността в резервоара достигне червената област на индикатора, таблетката трябва скоро
да се смени. След като таблетката се разтвори напълно,
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свалете капака, отворете отвора за изсипване на течността и излейте соления разтвор в тоалетната.

5. Измийте добре остатъците и сменете таблетката.

Съхранение
24 месеца за таблетка AERO 360° без мирис.
Съхранявайте в сухо помещение при температури над 0°C.

Предупреждения
За да осигурите оптимална циркулация на въздуха,
поставяйте устройството най-малко на 5 cm от стената.
Не допускайте контакт на таблетката AERO 360° или
отпадъчния солен разтвор с лесно повреждащи се метални повърхности – със златисти, сребристи и пр. покрития,
кожа, текстил, мокети, килими и други подови настилки.
При контакт измийте незабавно с топла вода.
Използвайте при температури над 10 °C.

Безопасност
Прочетете информационния лист за безопасност на уебсайта www.mymsds.henkel.com.

