Ceresit Stop vlaga AERO 360°
tablete
LASTNOSTI
Tablete Ceresit Stop vlaga AERO 360 ° se uporabljajo
skupaj z napravo Ceresit Stop vlaga AERO 360 °. Gre za
sistem, ki absorbira odvečno vlago in nevtralizira
neprijetne vonjave. Aerodinamična naprava ima
edinstven 360 ° zračni predor, ki omogoča pretok zraka
okoli in skozi tableto. Ultra-vpojna tableta ima zarezane
utore in luknjo na sredini, ki ohranja čim več površin v
stiku z zrakom, kar izboljša učinkovitost sistema do 40%
*. V stiku tablete z zrakom se vlaga pretvori v fiziološko
raztopino, ki se kopiči v posodi na dnu aparata. Prva
kapljica nastane v prvih 12 urah. Ta ekonomičen izdelek
za delovanje ne potrebuje električne energije in ne
ustvarja dodatnih odpadkov za potrošne vrečke.
* V primerjavi s Henklovim standardom.

NAVODILA ZA UPORABO
1. Pritisnite gumb na vrhu naprave, da se drsno odprejo
vrata aparata.
2. Odprite embalažo za ponovno polnjenje. Izogibajte se
vsakršnemu stiku s kožo.
3. Zavihek postavite z modro stranjo navzdol na os in
zaprite napravo.
4. Ko se tableta popolnoma raztopi, odprite izliv in izlijte
slano raztopino v wc školjko.
Očistite ostanke s toplo vodo.

PRIPOROČAMO
Zmanjšanje vlažnosti v zraku lahko prepreči razvoj glivic in
plesni. V študiji, izvedeni na vzorcu 23 družin z alergijskimi
težavami, je Ceresit Stop Vlaga AERO 360 ° pokazal
pozitivne rezultate. Zmanjšana vlaga je pozitivno vplivala
na počutje ljudi z alergijskimi reakcijami zaradi povečane
vlažnosti.
Ni učinkovit pri reševanju strukturnih problemov.

SKLADIŠČENJE
Hraniti na suhem mestu nad 0°C. Rok trajanja: 24
mesecev

ZDRAVJE IN VARNOST

TEHNIČNI PODATKI

Ta izdelek velja za nevarnega, za nadaljnje podrobnosti in
pred uporabo preglejte varnostni list, ki je dostopen na
spletu ali na zahtevo.

Naprava: rezervoar, ščitnik za razlitje, čep in pokrov.
Kapaciteta: 1.3 l
Barva naprave: Rezervoar - bel prozoren; pokrov v beli ali
modri barvi
Vonji: nevtralni, polje sivke, cvetlično polje, svežina
slapov

OMEJITVE
Da bi zagotovili optimalno kroženje zraka, napravo
namestite najmanj 10 cm od stene. Ne dovolite, da pride
AERO 360 ° tableta ali odpadna voda v stik z kovinskimi
površinami, kot so zlata plošča in krom, plošča, usnje,
tkanine, preproge ali druge talne obloge, saj jih lahko
poškoduje. V primeru stika takoj izperite s toplo vodo.

Tableta: 450g, premer: 100mm, deblina 41- 44mm
Barva: dvobarvna; bela in modra
Sestava: kalcijev klorid

