FIȘĂ CU DATE TEHNICE
AERO 360° PENTRU BAIE

IDENTIFICARE
Dispozitivul AERO 360° pentru baie este compatibil cu o tabletă AERO 360°, ideal pentru băi cu suprafața
de până la 10m2
CUM FUNCȚIONEAZĂ
1. Designul caracteristic al dispozitivului AERO 360° pentru baie
creează un flux de aer holistic, superior. Rezultatul: tableta are
o expunere sporită la aer, ceea ce duce la o absorbție mai
puternică a umidității.
2. Tableta de circulație a aerului AERO 360°, ultra-absorbantă și
în formă de val, cu cristale active pentru o absorbție superioară
a umidității și neutralizare eficientă a mirosurilor, ajută la
sporirea puterii de absorbție a umidității.
3. Umiditatea din aer se transformă într-o soluție sărată, ce este
colectată în rezervorul dispozitivului.

Fără conectare la curent electric
Ecologic și convenabil: nu se aruncă niciun fel de
pungi
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APLICARE
Dispozitivul AERO 360° pentru baie este ideal pentru băile de cca. 10m2 cu o slabă circulare a aerului.

DESCRIERE
Dispozitiv

Design ultra-compact, discret, potrivit pentru atmosfera din baie; ușor de
utilizat.
4 componente: rezervor, protecție împotriva scurgerii, dop și capac /
capacitate 0,8L

Culoarea dispozitivului

Rezervor - alb-translucid; protecție împotriva scurgerii și capac: albe; dop:
gri.

Tabletă AERO 360°

450g (disponibilă în varianta cu miros neutru sau cu parfum pentru
aromaterapie - lavandă, vanilie, fructe) / diametru: 100mm / grosime: 4144mm

Culoarea tabletei AERO
360°

bicolor (albastru & alb)

Compoziția tabletei AERO
360°

clorură de calciu

Alte beneficii ale tabletei
AERO 360°

Tehnologie patentată anti-mirosuri: neutralizarea mirosurilor neplăcute până
la 70% ** (a se vedea figurile 1 & 2)
Suprafață de absorbție mărită
**testat în 2009 de un laborator extern specializat

PERFORMANȚĂ
Absorbție imediată

Prima picătură în mai puțin de 6 ore*
* în funcție de nivelul de umiditate și temperatura camerei

Absorbție de lungă durată

Până la 2 luni* într-o cameră de 10 m2
* în funcție de nivelul de umiditate și temperatura camerei

Soluție apoasă (saramură)

În medie: 0,5 L
* în funcție de nivelul de umiditate și temperatura camerei

Tehnologie

Sistemul AERO360° se bazează pe un principiu fizic - cu cât
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tableta intră mai mult în contact cu aerul, cu atât asigură o putere de
absorbție a umidității mai mare. Designul caracteristic al dispozitivului
AERO 360° pentru baie permite aerului să pătrundă în dispozitiv atât
de deasupra, cât și de sub capac, ceea ce duce la un flux de aer
superior, holistic, care circulă la 360°, cu mișcări complete în jurul
tabletei poziționate înclinat. Decupajele extinse, ce permit pătrunderea
aerului, sporesc și mai mult expunerea la aer.

Rezultatul: tableta de circulare a aerului 360° asigură o expunere
sporită la aer, ceea ce duce la un nivel ridicat de absorbție, pentru a
reduce în mod eficient umiditatea ridicată din baie. Tableta de
circulație a aerului AERO 360°, ultra-absorbantă și în formă de val, cu
cristale active pentru o absorbție superioară a umidității și neutralizare
eficientă a mirosurilor, ajută la sporirea puterii de absorbție a
umidității. Designul ultra-compact, discret, este potrivit pentru baie,
care de obicei are o suprafață mică. În plus, culoarea albă se potrivește
perfect cu designul din baie.

INSTRUCȚIUNI
1. La prima utilizare: puneți partea superioară a dispozitivului pe rezervor și rotiți-l pentru a se potrivi. Pentru
a insera tableta: apăsați simultan butoanele din dreapta și stânga de pe partea inferioară a capacului și
îndepărtați capacul de pe dispozitiv.
2. Deschideți ambalajul tabletei de rezervă. Evitați orice contact cu pielea.
3. Puneți tableta, cu partea albastră orientată în jos, pe partea de sus a axului și puneți înapoi capacul
dispozitivului.
4. Odată ce nivelul de apă colectată în rezervor ajunge la zona roșie marcată pe indicator, înseamnă că
tableta trebuie schimbată în curând. Când este complet dizolvată, îndepărtați capacul, deschideți duza și
turnați soluția sărată în vasul de toaletă.
5. Îndepărtați cu apă reziduurile rămase și înlocuiți tableta.
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DEPOZITARE
24 luni pentru tabletele neutre AERO360°
Se depozitează în spații uscate, la peste 0°C.

INSTRUCȚIUNI DE AVERTIZARE
Pentru a garanta circulația optimă a aerului, așezați dispozitivul la cel puțin 5 cm de perete. Nu permiteți ca
tabletele AERO360° sau soluția sărată rezultată să intre în contact cu suprafețe ușor deteriorabile, cum ar fi
cele aurite și cromate, piele, țesături, covoare sau alte tipuri de pardoseală. În caz de contact, spălați imediat
cu apă caldă. Se va folosi la temperaturi de peste 10°C.

SIGURANȚĂ
Vă rugăm să consultați fișa privind siguranța, disponibilă pe website-ul www.mymsds.henkel.com
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Figura 1:

Test analitic – neutralizarea mirosurilor neplăcute
s

Concentrație mirosuri neplăcute (ng/L)

(după 18 ore într-o cabină de 3m )

Tabletă fără efect de neutralizare a
mirosurilor neplăcute

Tabletă cu efect de neutralizare a
mirosurilor neplăcute

Tabletă neutră
Miros neplăcut de mucegai 1
(Metil izoborneol)

Tabletă cu efect de neutralizare a
mirosurilor neplăcute
Miros neplăcut de mucegai 2
(Metil geosmină)

Neutralizare totală a
mirosurilor neplăcute

Reducere 0 a
mirosurilor neplăcute

Figura 2:

Neutralizarea mirosurilor neplăcute
s
(după 16 ore într-o cabină de 3m )

Tabletă cu efect de
Tabletă fără efect de
neutralizare a mirosurilor
neutralizare a mirosurilor
neplăcute
neplăcute
Miros neplăcut
Miros neplăcut de amină
de mucegai
(bucătărie, urină)

Miros neplăcut de urină
(n-morfolină)

Elaborate: noiembrie 2017

În procesul de elaborare a prezentei fișe cu date tehnice, s-a luat în considerare statusul actual al tehnologiei, în conformitate cu
experiența noastră. Instrucțiunile de mai sus au la bază testări complete, precum și experiența generală dobândită în acest domeniu. Cu
toate acestea, nu putem afirma cu siguranță că informațiile furnizate sunt complete, întrucât performanța indicată a dispozitivului este
extrem de dependentă de temperatură și condiții climatice. Se exclude orice răspundere cu privire la informațiile din prezenta Fișă cu
Date Tehnice sau la orice recomandări verbale, cu excepția cazurilor de vătămare corporală sau pericol asupra vieții sau sănătății, sau
neglijență gravă sau conduită ilicită intenționată sau conform legislației aplicabile privind responsabilitatea obligatorie pentru produs.
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