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Ceresit Stop Humidity Mini Drėgmės
Sugėriklis 2x50 g:

APIBŪDINIMAS

Ceresit Stop Humidity Mini drėgmės sugėriklis – tai nedidelis kvapnus paketėlis, kuriame
yra 50 g puikiai drėgmę sugeriančių aktyviųjų kristalų.
Nedideli sugėrikliai atlieka dvejopą funkciją: sugeria drėgmę ir kvėpina patalpą.
Drėgmės sugėrikliai mažoms patalpoms yra visiškai saugūs. Dėl išskirtinės technologijos
vanduo yra paverčiamas geliu.
Kvapnieji paketėliai pagaminti naudojant technologiją, kuri leidžia vandeniui / drėgmei
patekti į paketėlio vidų, bet neleidžia iš jo pasišalinti arba ištekėti.
KAIP PAKETĖLIS VEIKIA?

50 g paketėlis susideda iš ypatingų sugeriamųjų aktyviųjų kristalų.
Paketėlis sugeria perteklinę drėgmę iš oro ir paverčia ją geliu.
SAVYBĖS

Drėgmę sugeriantys paketėliai tinkami naudoti mažose patalpose, drabužių spintose ir
automobiliuose.
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•
•
•
•
•

atliekamos dvi funkcijos: 1) sugeriama perteklinė drėgmė; 2) skleidžiamas kvapas
valo patalpos orą, stabilizuodami santykinį oro drėgnį
apsaugo nuo pelėsiais atsiduodančio kvapo
skleidžia kvapą
vanduo paverčiamas geliu

APRAŠYMAS

Paketėlio turinio kiekis
Paketėlio turinio sudėtis
Galimi kvapai

50 g paketėlyje iš polietileno
Kalcio chloridas
Neutralus, Levandos, Energijos
aromatas

suteikiantis

vaisių

VEIKIMAS
A

Ilgalaikis sugėrimas
Ilgai išliekantis kvapas

Iki 8 savaičių* 1–2 m2 patalpoje.
Didesnėje patalpoje reikėtų naudoti daugiau paketėlių.
Iki 4 savaičių.

Veiksmingumas

Žr. toliau pateiktą diagramą.

Apsauga

Nenaudoja elektros energijos.
Visiškai saugus produktas: nėra sąlyčio su druska,
neišsipila.
Dėl mažo dydžio tinka naudoti beveik visur (negalima
uždengti).
Telpa visose mažose erdvėse, tokiose kaip spintelės,
stalčiai, automobiliai, sporto krepšiai...
Apsaugo nuo kondensacijos poveikio ir pelėsių kvapo.
Vienkartinis paketėlis.
Gaminamas paruoštas naudoti.
Matomas sukauptos drėgmės kiekis per permatomą
langelį.

Patogumas

*Atsižvelgiant į drėgmės lygį ir temperatūrą.
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Įprastinės sąlygos
Laboratorijos sąlygos (labai gera oro cirkuliacija)

INSTRUKCIJA

1) Išimkite sugėriklį iš įpakavimo.
2) Įdėkite sugėriklį (balta puse į viršų) į norimą vietą. Neuždenkite jo! Sugėriklis
paruoštas darbui. Vanduo išlieka paketėlyje ir virsta geliu.
3) Kai sugėriklio turinys visiškai pavirs geliu, išmeskite įį ir įdėkite naują.

LAIKYMAS

Ne ilgiau kaip 3 metus, laikant sandariame, uždarytame ir nepažeistame paketėlyje.
Laikyti sausoje patalpoje, didesnėje kaip 0 °C temperatūroje.
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PERSPĖJIMAS

Neleisti paketėlio turiniui arba susikaupusiam vandeniui patekti ant auksinių arba chromo
plokščių, odos, audinių, kilimo arba kitokios grindų dangos.
Tabletei patekus ant vienos iš šių medžiagų, nedelsdami nuplaukite šiltu vandeniu su tam
tikru amoniako kiekiu ir praskalaukite.
Naudoti didesnėje kaip 10 °C temperatūroje.

SAUGA

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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