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TABLETĖS 450 g AERO 360°

IDENTIFIKAVIMAS
Keičiamoji tabletė 450 g AERO 360° skirta naudoti įrenginyje AERO 360°; idealiai tinka 20 m² patalpoms.

FUNKCIONALUMAS

1. Sistema AERO 360° sugeria perteklinę drėgmę ir neutralizuoja blogą
kvapą dėl unikalios 360° oro cirkuliacijos.
2. Tabletė AERO 360° sugeriamą drėgmę paverčia sūriu tirpalu.
3. Tirpalas yra surenkamas įrenginio AERO 360° rezervuare.
Nenaudoja elektros energijos.
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Nežalingas aplinkai ir patogus naudoti: nereikia išmetinėti
sunaudotų maišelių.

AFPRAL REKOMENDUOJA*
(Prancūzų alergijos prevencijos asociacija)

Sumažinus perteklinės drėgmės kiekį ore, galima sustabdyti pelėsių ir dulkių
erkių plitimą. Drėgmės sugėriklis buvo sėkmingai panaudotas tyrime, kuriame
dalyvavo 23 šeimos, turinčios nuo alergijos kenčiančių narių. Dėl sumažėjusio
perteklinės drėgmės kiekio pagerėjo žmonių, kenčiančių nuo alergijos, susijusios
su drėgme, savijauta.
Drėgmės sugėrimo įrenginys yra neveiksmingas ten, kur būtina imtis struktūrinių pokyčių.
*Europos alergijos ir kvėpavimo takų ligų pacientų asociacijų federacijos (EFA) narė.

NAUDOJIMAS
Tabletė 450 g AERO 360° naudojama sistemoje AERO 360° ir puikiausiai tinka maždaug 20 m2 patalpoms
su nepakankama oro cirkuliacija.

APRAŠYMAS
Tabletė AERO 360°
Tabletės AERO 360° spalva
Tabletės AERO 360° sudėtis
Kiti privalumai

450 g / skersmuo: 100 mm / storis: nuo 41 iki 44 mm
Dvispalvė (mėlyna ir balta)
Kalcio chloridas
Neutralizuoja blogą kvapą
Didesnis sugėrimo plotas

VEIKIMAS
Sugėrimas akimirksniu
Ilgalaikis sugėrimas

Pirmieji lašai susidaro mažiau kaip per 12 val.*
Iki 3 mėnesių* 20 m2 patalpoje.
* Atsižvelgiant į drėgmės lygį ir patalpos temperatūrą

Technologija

360° ORO CIRKULIACIJA
Sistemos AERO 360° veikimas grindžiamas fizikos dėsniu: kuo didesnis
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tabletės sąlyčio su oru paviršius, tuo didesnė jos drėgmės sugėrimo jėga.
Aerodinaminis įrenginys turi unikalų 360° oro tunelį, leidžiantį orui cirkuliuoti
per ir aplink kabamąją tabletę.
Itin sugerianti tabletė yra pagerintos bangos formos su skylute viduryje, kuri
padidina sąlyčio su oru paviršių ir taip pagerina sistemos veikimą. To
rezultatas yra 40 proc. didesnis veiksmingumas.*
TECHNOLOGIJA „DU VIENAME“
Dvispalvę tabletę AERO 360° sudaro itin aktyvūs kristalai. Ji taip pat pasižymi
patentuota blogo kvapo neutralizavimo technologija. Blogas kvapas nėra
užgožiamas kito kvapo, o yra iki 70 proc. veiksmingai neutralizuojamas.**
*Palyginti su Henkel standartais
** Patvirtinta nepriklausomoje kvapų laboratorijoje 2009 m. gruodžio mėn.
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
1. Dangteliui atidaryti paspauskite ženklą įrenginio viršuje.
2. Atidarykite keičiamosios tabletės paketėlį. Nelieskite tabletės.
3. Padėkite tabletę ant laikiklio mėlynuoju šonu į apačią ir uždarykite dangtelį.
4. Kai tabletė bus visiškai ištirpusi, atidarykite išpylimo angą ir išpilkite tirpalą į kanalizaciją.
Šiltu vandeniu nuplaukite likučius.

LAIKYMAS
Neutralios tabletės AERO 360° laikomos 24 mėnesių.
Laikyti sausoje patalpoje, aukštesnėje kaip 0 °C temperatūroje.

PERSPĖJIMAS
Optimaliai oro cirkuliacijai užtikrinti statykite įrenginį bent 10 cm nuo sienos. Venkite tabletės AERO 360°
arba susidariusio tirpalo kontakto su jautriais metalais (auksu, chromu), oda, audiniais, kilimais ir kitomis
grindų dangomis.
Ant jų patekus tirpalo, nedelsiant nuplauti šiltu vandeniu.
Naudoti aukštesnėje kaip 10 °C temperatūroje.

SAUGOS APIBRĖŽIMAS
Šis produktas laikomas pavojingu. Norėdami gauti daugiau duomenų ir prieš naudodami perskaitykite
produkto saugos duomenų lapą.
Šiame techninių duomenų lape pateikiama informacija (įskaitant patarimus dėl gaminio naudojimo), grindžiama mūsų
žiniomis ir patirtimi, turima šio techninių duomenų lapo išleidimo dieną. Gaminys gali būti naudojamas skirtingais tikslais,
taip pat gali skirtis darbo atlikimo sąlygos, kurios nuo mūsų nepriklauso. Todėl Henkel neprisiima atsakomybės už
gaminio tinkamumą naudojimo procesams ir sąlygoms, o taip pat už gaminio naudojimo tikslus ir pasekmes. Primygtinai
rekomenduojame atlikti išankstinius bandymus ir patikrinti, ar gaminys tinkamas naudoti konkrečioje situacijoje.
Bendrovė neprisiima atsakomybės už techninių duomenų lape pateikiamą informaciją ar bet kokį raštu ar žodžiu
suteiktą patarimą dėl gaminio, išskyrus atvejus, kai atsakomybė yra aiškiai išreikšta, mirties ar kūno sužalojimo atveju
dėl mūsų aplaidumo ir kai atsakomybė prisiimama pagal taikytinus atsakomybės už gaminį įstatymus.
Henkel Balti OÜ
Sõbra 61, Tartu 50106, Estonia
Tel: (+372) 7305 800
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