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Navullingen Sensation vochtopnemer
(300g)
IDH code: 2091194 + 2091195 + 2091563 + 2091846
Product omschrijving:
Sensation navul tabs kunnen gebruikt worden in het Sensation toestel voor ruimtes van
10m² met weinig luchtcirculatie.
EIGENSCHAPPEN
➢ De sensation navul tabs dienen gebruikt te worden in het sensation vochtopnemer toestel of het basis
vochtopnemer toestel
➢ De tabs zetten vocht om in een zoutoplossing.
➢ De zoutoplossing wordt opgevangen in tank onder het toestel.
➢ Geen electriciteit nodig.
➢ Milieu-vriendelijk en gemakkelijk: Geen afval van zakjes

TOEPASSINGSGEBIED
De Sensation navul tabs zijn uitermate geschikt voor ruimtes met weinig luchtcirculatie en een hoge
luchtvochtigheid, bijvoorbeeld kleine kamers tot 10m², kelders, badkamer, keuken, slaapkamers,
caravans, boten, etc.
GEBRUIKSAANWIJZING
Toepassing
Open de verpakking. Vermijd huidcontact.
Plaats de tab op de houder en sluit het toestel.
Wanneer de tab volledig opgelost is, open het toestel en leeg de tank met zoutoplossing in het toilet.
Reinig het toestel met warm water.
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Om optimale luchtcirculatie te garanderen, plaatst u het toestel minstens 10cm van de wand af. Zorg dat
de tab of de zoutoplossing niet in contact komt met metalen oppervlakken, leer, stof, tapijten of ander
soort
vloerbedekking.
Mocht er toch contact plaatsvinden, onmiddelijk uitwassen met warm water.
TECHNICAL DATA
Samenstelling

Calcium Chloride

Fragrances

Pure, Relax, Comfort, Energy

Onmiddelijkewerking

Eerste druppel binnen 24u*.

Langdurige werking

Tot 3 maanden in een ruimte van 10m²*

Houdbaarheid

24 maanden

* Hangt af van de luchtvochtigheid en de temperatuur in de ruimte

OPSLAG
Droge kamer boven de 0°C
GEZONDHEID EN VEILIGHEID
Voor gebruik van het product raadpleeg de Material Safety Data Sheet die op aanvraag beschikbaar is.

“De informatie verstrekt in deze Technical Data Sheet (TDS), net als de aanbevelingen voor het
gebruik en de toepassing van het product, zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring zoals bekend op
de datum genoteerd op deze TDS. Het product kan verschillende toepassingen hebben, en zo ook
verschillende toepassing- en werkcondities in uw omgeving vertonen die buiten onze macht liggen.
Henkel is daarom niet aansprakelijk voor de geschiktheid van het product en voor de condities
waaronder u het product gebruikt, even als de toepassingen en de resultaten van het product. Wij
bevelen sterk aan af te gaan op uw eigen ervaring met dit product, om zo de geschiktheid voor uw
toepassing te bepalen.
Aansprakelijkheid op basis van de informatie verschaft in deze TDS en elke andere geschreven of
mondeling verstrekte aanbevelingen voor dit product is uitgesloten, uitgezonderd als iets nadrukkelijk
bevestigd is en uitgezonderd in relatie tot dood of persoonlijke schade die veroorzaakt is door ons
nalaten en aansprakelijkheid volgens de geldende productaansprakelijkheidswet.”
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