CERESIT STOP
ODSTRANJEVALEC
VLAGE
V 50g vrečki z vonjem sivke
Ceresit Stop odstranjevalec vlage v vrečki je primeren za manjše prostore, predale (oblačila) in
avtomobile. Z vonjem.
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S pomočjo ustalitve stopnje vlage v zraku
prečisti zrak v prostoru.
Varuje tkanine ter jih ohranja suhe in čiste.
Preprečuje nastanek madežev in vonj po plesni.
Preprečuje razvoj pršic in bakterij.
Odišavi.
Postopoma se spremenni v gel.
Funkcija 2 v 1: 1) Vsrka odvečno vlago 2)
Odišavi
Pakiranje: 2 x 50g vrečka v zložljivi škatlici

OPIS
Ceresit Stop odstranjevalec vlage v 50g vrečki za
manjše prostore vsebuje ultra-aktivne solne kristale.
Majhno pakiranje ima dve funkciji: vsrka vlago in odišavi
prostor. Odstranjevalec vlage za manjše prostore je
100% varen. Zahvaljujoč posebni tehnologiji se voda
spremeni v gel.
Vrečka je narejena s tehnologijo, ki omogoča vodi/vlagi,
da prodre v vrečko, vendar hkrati onemogoča njeno
iztekanje ali puščanje.
Refil
Sestava refila
Vonj

50g v vrečki s stranjo iz PE
Kalcijev klorid
Sivka

KAKO DELUJE?

50g pakiranje vsebuje ultra-aktivne solne kristale. Vsrka in
zadrži presežek vlage v zraku in ga spremeni v gel.

UPORABA
1) Vrečko vzemite iz plastičnega ovitka, ki jo varuje.
2) Vrečko položite na želeno mesto z belo stranjo
navzgor. Vrečke ne prekrivajte.
3) Ko odstranimo plastični ovitek, začne odstranjevalec
vlage takoj delovati.
4) Voda ostane v vrečki in se začne spreminjati v gel.
5) Ko se vsa vsebina vrečke popolnoma spremeni v gel,
jo zamenjajte z novo ter staro vrečko zavrzite.
sachet away.

POMEMBNO
Ostanki raztopine ne smejo priti v stik z zlato posodo,
kromirano posodo, usnjem, tkaninami, preprogami ali
ostalimi talnimi površinami. V primeru stika takoj operite s
toplo vodo in nekaj amonijaka ter sperite površino. Za
uporabo nad 10°C.

SKLADIŠČENJE

TEHNIČNI PODATKI
Dolgo trajajoče
vsrkavanje

Do 8 tednov* v prostoru s
kvadraturo 1 do 2m²e
Za večji prostor uporabite veš
vrečk

Dolgo trajajoč vonj

Do 4 tedne

Učinkovitost

Glej spodnji graf

Varnost

Ne potrebuje energije
100% varen izdelek: ni stika s
soljo, ne pušča

Ustreznost

Zaradi majhne velikosti ga lahko
uporabimo skoraj povsod (ne
smemo ga pokriti).
Ustreza vsem majhnim prostorom
kot so omare, predali, avtomobili,
športne torbe ...
Preprečuje kondenzacijo in vonj po
plesni.
Odstranljiva vrečka.
Pripravljeno za takojšnjo uporabo.
Vizualna indikacija: transparentno
okno.

*Odvisno od stopnje vlage in temperature v prostoru

Največ 2 leti v hermetično zaprti in nepoškodovani
embalaži Hranite v suhih prostorih nad 0°C.

VARNOST

(1) Laboratorijski pogoji (močno kroženje zraka)

Nevaren izdelek, za nadaljna navodila upoštevajte varnostni list izdelka.

