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Ceresit Stop Humidity Niiskuseimaja
väikepakendis 2x50 g:

TOOTE KIRJELDUS
Väikepakendis niiskuseimaja kujutab endast kompaktset kotikest, mis sisaldab 50 g üliimavaid
aktiivkristalle.
Tootel on kaks funktsiooni – imab liigniiskust ja lõhnastab ruumi.
Niiskuseimaja väikepakendis toote kasutamine on 100% turvaline. Tänu uuele ainulaadsele
tehnoloogiale muudetakse vesi geeliks.
Uus hingav materjal laseb liigsel niiskusel imenduda ja samas takistab vee kotist välja voolamist.
See omadus väldib plekkide ja laikude tekkimist toote kasutamisel.
NIISKUSEIMAJA TÖÖ PÕHIMÕTE
Niiskuseimaja väikepakendis toote üks kotikese sisaldab 50 g üliimavaid aktiivkristalle, mis
imavad liigse õhuniiskuse endasse ja muudavad selle geeliks.
OMADUSED
Niiskuseimaja väikepakendis on mõeldud kasutamiseks väikestes ruumides, sahtlites ja autos.
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•
•
•
•
•

tootel on kaks funktsiooni – imab liigniiskust ja lõhnastab ruumi
puhastab ruumi õhku, tasakaalustades õhuniiskuse sisaldust
aitab ära hoida kopituslõhna
lõhnastab
kristallid muutuvad järk-järgult geeliks

KIRJELDUS
Täidis
Täidise koostis
Lõhnavariandid

50 g aktiivkristalle polüetüleenkotikeses
Kaltsiumkloriid
Neutraalne, lavendel ja puuviljade lõhn

TOIMIMINE
Kauakestev toime
Lõhna eraldumise kestvus
Tõhusus
Turvalisus
Maksimaalne
kasutusmugavus

Üks kotike peab vastu kuni 8 nädalat* 1-2 m² ruumis.
Suuremas ruumis kasutage mitut kotikest.
Kuni 4 nädalat.
Vaata alltoodud joonist.
Ei tarbi elektrit.
Ohutu: puudub kokkupuude soolaga, ei leki.
Väiksuse tõttu sobib peaaegu igale poole (toodet ei tohi
kinni katta).
Sobib kõigisse kohtadesse, kus on vähe ruumi, näiteks
kapid, sahtlid, autod, spordikotid jne.
Hoiab ära kondensaadi moodustumise ja kopituslõhna.
Kasutatud kotikese võib ära visata olmeprügisse.
Kasutusvalmis.
Visuaalselt jälgitav läbi tootel oleva läbipaistva akna.

* sõltuvalt niiskuse tasemest ja toa temperatuurist
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Kogutud vee hulk (g)

Normaalolud

Päevade arv

Fikseeritud laboritingimustes (tugev ventilatsioon)

KASUTUSJUHEND
1) Võtke kotike pakendist välja.
2) Asetage see soovitud kohta valge pool ülespoole. Toodet mitte kinni katta. Toode on valmis niiskust
imama. Liigniiskus jääb kotikesse ja muutub järk-järgult geeliks.
3) Vahetage toode välja, kui kogu sisu on muutunud geeljaks.

SÄILITAMINE
Säilivusaeg 36 kuud.
Hoida kuivas kohas, temperatuuril üle 0 °C.
HOIATUSJUHISED
Vältida täidise ja kogunenud heitvedeliku kokkupuudet kergesti kahjustuvate metallpindadega
(näit. kuld- ja kroomplaadid), naha, riide, vaipade ja teiste põrandakatetega. Kokkupuute korral
pesta pinda kohe sooja vee ja vähese ammoniaagilahusega.
Kasutada temperatuuril üle +10 °C.
OHUTUS

Toode on ohtlik, täpsemate üksikasjadega tutvumiseks ja enne kasutamist tutvuge
ohutuskaardiga.
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Sellel tehnilisel andmelehel esitatud teave, sealhulgas soovitused ja teave toote kasutamise kohta,
põhinevad meie andmetel ning kogemustel seoses nimetatud tootega käesoleva tehnilise andmelehe
väljastamisel. Tootel võib Teie keskkonnas olla erinevaid kasutusviise ning erinevaid kasutus- ja
töötingimusi, mis ei allu meie kontrollile. Seega ei vastuta Henkel meie toote sobivuse eest
tootmisprotsessideks ja -tingimusteks, milleks toodet kasutate, ega ettenähtud kasutusviiside ega
tulemuste eest. Soovitame tungivalt, et teostaksite enne toote kasutamist katse, et kinnitada meie toote
sobivus vastavateks otstarveteks.
Mistahes vastutus tehnilisel andmelehel esitatud teabe või mistahes muu kirjaliku või suulise
soovitus(t)e eest seoses nimetatud tootega on kõrvaldatud, välja arvatud juhtudel, kui selles on
selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud või kui see on seotud meie hooletusest põhjustatud surma või
kehavigastustega või mistahes vastutusega, mis kohaldub mistahes kohustusliku tootevastutusseaduse
alusel

Henkel Balti OÜ
Sõbra 61, Tartu 50106, Eesti
Telefon: (+372) 7305 800
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