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Ceresit Stop Humidity Mini Mitruma
Absorbētājs 2x50g

PRODUKTS
Ceresit Stop Humidity mini mitruma absorbētājs ir kompakts maisiņš, kurā ir 50 g īpaši
absorbējošu aktīvo kristālu
Šī mazā izmēra absorbenta darbība ir divkārša: tas absorbē mitrumu un aromatizē telpu.
Ceresit Stop Humidity mini mitruma absorbētājs ir 100% drošs. Pateicoties īpašai tehnoloģijai,
ūdens tiek pārvērsts gēlā.
Maisiņa izgatavošanā ir izmantota tehnoloģija, kas ļauj ūdenim / mitrumam iekļūt maisiņā, bet
novērš tā izkļūšanu vai sūkšanos.
KĀ TAS DARBOJAS?
50 g maisiņš ir pildīts ar īpaši absorbējošiem aktīviem kristāliem.
Tas uztver un saista pārmērīgo gaisa mitrumu un pārvērš to gēlā.
ĪPAŠĪBAS
Ceresit Stop Humidity mini mitruma absorbētājs ir paredzēts lietošanai mazās telpās, piem.
atvilktnēs (drēbju) un automašīnās.
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•
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2 ieguvumi 1 darbībā:
1) Absorbē pārmērīgo gaisa mitrumu.
2) Dod aromātu.
attīra telpu gaisu, stabilizējot gaisa mitruma līmeni.
palīdz novērst pelējuma sēnīšu smakas.
aromatizē
mitrumu pakāpeniski pārvēršas gēlā.

APRAKSTS
Pildījums

50g maisiņā, kam viena puse no polietilēna (PE)

Pildījuma sastāvs

Kalcija hlorīds

Pieejamie aromāti

Neitrāls, Lavanda, Spēcīgs augĮu aromāts

PRODUKTA DARBĪBA, PIELIETOJUMS
Ilgstoša absorbcija

Līdz pat 8 nedēļām* 1 līdz 2m2 telpā
Lielākā telpā izmantot vairākus maisiņus

Ilgstoša smarža
Efektivitāte
Maksimāla drošība

Līdz pat 4 nedēļām
Skatīt diagrammu turpmāk
Nepatērē enerģiju
100% drošs produkts: nekāda saskare ar sāli, nav noplūdes
Plašs pielietojums, jo ir maza izmēra (neapsegt virspusi)
Var būt piemērots tādām mazām telpām kā bufetes, atvilktnes,
automašīnas, sporta somas ...
Novērš kondensāciju un pelējuma sēnīšu smakas
Vienreizējai lietošanai paredzēts maisiņš
Viegli lietot
Vizuālā indikācija: caurspīdīgs lodziņš

Maksimāls izdevīgums

* Atkarībā no mitruma līmeņa un temperatūras
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(1) Laboratorijā nemainīgos apstākļos (spēcīga gaisa cirkulācija)

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Izņemt maisiņu no iepakojuma.
2) Novietojiet maisiņu (ar balto pusi uz augšu) vēlamajā vietā. Neapklājiet to! Maisiņš ir gatavs
darbam. Ūdens paliek maisiņā un pārvēršas gēlā.
3) Kad sastāvs ir pilnībā pārvērties par gēlu, nomainiet to pret jaunu.
1)

UZGLABĀŠANA
Maksimāli 3 gadi tā hermētiskā, noslēgtā un nebojātā iepakojumā.
Uzglabāt sausā telpā, virs 0°C.
BRĪDINĀJUMA INSTRUKCIJAS
Neļaut maisiņa pildījumam vai absorbcijas rezultātā izveidotajam gēlam nonākt saskarē ar
zeltītiem traukiem, hromētām virsmām, ādu, tekstilizstrādājumiem, paklājiem vai citiem grīdas
segumiem.
Saskares gadījumā, nekavējoties mazgāt ar siltu ūdeni un mazliet ožamo spirtu un pēc tam
noskalot.
Lietošanai virs 10°C.
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DROŠIBA
Šis produkts tiek uzskatīts par bīstamu. Sīkākai informācijai un pirms lietošanas, lūdzam meklēt
drošības datu lapu.
“Šajā tehnisko datu lapā (TDL) sniegto informāciju, tostarp ieteikumus attiecībā uz produkta lietošanu un uzklāšanu,
pamato mūsu zināšanas par šo produktu un praktiskais darbs ar to šīs TDL sastādīšanas datumā. Šo produktu var lietot
visdažādākajā veidā, kā arī atšķirīgos pielietojuma un darba apstākļos vidē, kas ir ārpus mūsu kontroles. Tādēļ
Henkel neatbild nedz par mūsu produkta atbilstību tiem darba procesiem un apstākļiem, kādos jūs to lietojat, nedz
par produktam paredzēto pielietojumu un rezultātiem. Ļoti iesakām iepriekšēji veikt pašiem savus izmēģinājumus,
lai pārliecinātos par produkta piemērotību konkrētam nolūkam. Jebkādas saistības attiecībā uz informāciju tehnisko
datu lapā vai kādā citā rakstiskā vai mutiskā ieteikumā (-os) par konkrēto produktu ir izslēgtas, izņemot gadījumus,
kad skaidri un nepārprotami līgumā ir paredzēts citādi, un izņemot nāves vai fiziskas traumas gadījumus, ko
izraisījusi mūsu nolaidība, kā arī saistības, kādas paredzētas spēkā esošā likumā par obligāto atbildību par
produktu.”

Henkel Balti OÜ
Sõbra 61, Tartu 50106, Estonia
Tel: (+372) 7305 800
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