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Desumidificador

1. Tipo de producto
MiniFresh contém pérolas higroscópicas que absorvem o excesso de humidade do ambiente
em gel. As pérolas aromáticas libertam um aroma duradouro e delicado para criar um ambiente
especial na sua casa.

2. Campo de Aplicación
−
−
−

A saqueta é especialmente desenhada para espaços pequenos e onde a má circulação de
ar e a humidade podem causar maus odores
Ao absorver o excesso de humidade, ajuda a manter a roupa e objetos frescos, protegidos,
secos e livres de maus cheiros.
Recomendado para gavetas, armários, roupeiros, sapateiras e carros.

3. Descrição
Absorção de humidade
de longa duração

Até 6 semanas* num espaço de 1-2m² mantendo a fragância a lavanda.
Para espaços maiores, utilize as duas saquetas incluídas na embalagem.
*Dependendo do nível de circulação de ar, humidade relativa e temperatura ambiente

Tecnologia

DESUMIDIFICADOR: a saqueta de 50g absorbe intensamente o excesso
de humidade. As pérolas higroscópicas convertem-se em gel.
SEGURANÇA: um revestimento impermeável assegura a circulação,
evitando que a humidade acumulada seja libertada.
FRAGÂNCIA: Fragância a Lavanda.
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4. Instruções
1. Remover a saqueta do pequeno saco de plástico e coloca-la com a parte branca virada para
cima. Assim que a embalagem for aberta, dá-se inicio ao processo de absorção da humidade.
Nunca cobrir a parte branca da saqueta.
2. Se pretender pendura-la, remova a pelicula da dita adesiva. Fixar ao cabide a parte de cima
(cor azul) da saqueta.
3. Quando o conteúdo da saqueta se tenha transformado por inteiro numa substancia em gel,
substitua-a por uma nova.

5. Considerações
−
−
−
−
−
−

Não cobrir a parte de trás (branca) da saqueta
Se pendurar, evitar contato direto com a roupa. Em caso de contacto, lave imediatamente com
água quente
Não perfurar ou abrir a saqueta
Se o tecido da saqueta estiver danificado, não utilize o produto
Não colocar o produto junto de aparelhos elétricos
Não utilizar a mesma saqueta por mais de 6 semanas

6. Validade / Armazenamento
O prazo de validade do produto, conservado dentro da embalagem original fechada e em
corretas condições de armazenamento, entre +5ºC e +30ºC, é de 24 meses. Passado este
prazo, o produto ainda se pode encontrar em boas condições, no entanto, recomenda-se
comprovar mediante ensaio prévio ou consultar o nosso Serviço de Assistência ao Cliente
informado na embalagem.

7. Dados de Segurança
Ficha de Segurança do produto disponível em http://mymsds.henkel.com ou entrando em
contacto connosco através do Serviço de Assistência Técnica (+351 219578160).

Considerando as diferentes condições de trabalho e a diversidade dos materiais, recomendamos
que procedam sempre a ensaios prévios. As condições deste boletim técnico são fornecidas
apenas como orientação geral. Não podemos aceitar responsabilidade ou obrigação em relação às
indicações genéricas deste boletim. Em caso de dúvida, deverão consultar os nossos Serviços de
Assistência Técnica.

HENKEL IBERICA PORTUGAL
Rua D. Nuno Álvares Pereira, nº4 e 4A
Polígono de Actividades Económicas Parque Oriente
Bloco 1 e 2
2695-167 Bobadela – LRS
(+351) 21 957 81 60 - Fax: (+351) 21 957 82 06
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