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PADEDA IŠVENGTI:
•
•
•
•
•
•

drėgmės pertekliaus
pelėsių
kondensacijos
blogo kvapo
tapetų lupimosi
alergenų susidarymo

PRODUKTAS
Metylan Stop Humidity drėgmės sugėriklis PEARL su PowerTAB 2in1 tabletė. Tinka 10 m2
patalpoms.

FUNKCIONALUMAS
1. Tabletė PowerTAB 2in1 sugeria perteklinę drėgmę ir šalina
blogą kvapą.
2. Tabletė PowerTAB 2in1 paverčia drėgmę sūriu tirpalu.
3. Sūrus tirpalas kaupiamas Metylan Stop Humidity drėgmės
sugėriklio rezervuare.

Elektros energija nereikalinga

Ekologiškas produktas, kurį patogu
naudoti: nereikia keisti panaudotų
maišelių

REKOMENDUOJA AFPRAL*
(Prancūzijos Alergijos Prevencijos Asociacija).
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Metylan Stop Humidity drėgmės sugėriklis veiksmingai padeda apsisaugoti nuo alergijos,
šalindamas drėgmę, kuri yra pelėsių ir namų dulkių erkių plitimo, o, taip pat, tokių alerginių
susirgimų kaip nosies užgulimas, astma arba egzema priežastis.
Atlikusi tyrimą, kuriame dalyvavo kelios prancūzų šeimos su asmenimis, kenčiančiais nuo
alergijos, AFPRAL rekomenduoja naudoti Metylan Stop Humidity drėgmės sugėriklį ir tabletę
PowerTAB 2in1 kurie ne tik sugeria drėgmę, bet ir sustabdo alergenų, tokių kaip pelėsiai ir
namų dulkių erkės, plitimą. 87 proc. nuo alergijos kenčiančių vartotojų teigia, kad jų savijauta
pagerėjo ir sumažėjo kvėpavimo problemų.

NAUDOJIMAS
300 g tabletė PowerTAB 2in1, naudojama kartu su Metylan Stop Humidtiy drėgmės
sugėrikliu, puikiausiai tinka maždaug 10 m2 patalpoms su nepakankama oro cirkuliacija.

Didesnėse patalpose naudokite daugiau kaip vieną įrenginį arba kitokius įrenginius su 450 g
tablete AERO 360°.

APRAŠYMAS
Tabletė PowerTAB 2in1
Tabletės Power TAB 2in1
spalva
Tabletės Power TAB 2in1
sudėtis
Kiti privalumai

300 g / skersmuo 80 mm / storis 43–45 mm
Dvispalvė (mėlyna ir balta)
Kalcio chloridas
Be kvapo

VEIKIMAS
Sugėrimas akimirksniu
Ilgalaikis sugėrimas

Pirmieji lašai susidaro mažiau kaip per 24 val.
Maždaug 2 mėnesiai* 10 m2 patalpoje*. Didesnėje patalpoje
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reikia naudoti daugiau įrenginių.
* priklausomai nuo drėgmės kiekio ir patalpos temperatūros.

Technologija

PowerTAB 2in1 - unikali, dviejų sluoksnių kompaktiška
tabletė su atskiromis aktyviomis sudedamosiomis dalimis.
Tai užtikrina efektyvų poveikį. Efektyviai kovodama su
drėgme, pašalina ir blogą kvapą.
ANTI-HUMIDITY: Drėgmės pertekliaus sugėrimas: itin
aktyvūs kristalai iš oro sugeria drėgmės perteklių ir paverčia
jį druskos tirpalu.
ANTI-ODOR: Blogo kvapo naikinimas: stiprus blogas
kvapas neutralizuojamas patentuota technologija, šitaip
užtikrinamas blogo kvapo sumažėjimas iki 70 proc*. Dėl
specialios aktyviosios medžiagos, integruotos į mėlyną
tabletės sluoksnį, pasiekiamas ilgalaikis efektyvumas per
visą tabletės tarnavimo laikotarpį.
*patvirtinta nepriklausomoje kvapų laboratorijoje 2009m. gruodžio mėn.

1. Blogo kvapo neutralizavimo analitinis bandymas (po 18 val. 3 m3 kamerose)

Kvapo koncentracija (ng/l)
mėlyna linija - 1 pelėsių kvapas (Methyl geosmin)
rausva linija - 2 pelėsių kvapas (Methyl iso-borneol)
geltona linija - šlapimo kvapas (n-Morpholine)
(Išorinėje laboratorijoje atliktas kiekybinis įvertinimas)
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Blogo kvapo neutralizavimas (po 18 val. 3 m3 kamerose)

5 - Blogas kvapas visai nešalinamas
0 - Blogas kvapas visiškai pašalinamas
mėlynas - pelėsių kvapas
raudonas - amino kvapas (virtuvė / šlapimas)
(20-ies parfumerijos specialistų grupės atliktas kiekybinis įvertinimas)
Laikymo terminas* (1 tabletė 20 m2 patalpoje)
Higrometrija (santykinis
drėgnis, proc.)

* Atsižvelgiant į drėgmės lygį ir temperatūrą
Žemesnė kaip 15 °C
temperatūra

Aukštesnė
kaip
temperatūra

15

°C

Mažesnis kaip 65 proc. santykinis
drėgnis

Maždaug 3-4
mėnesiai

Maždaug 2-3 mėnesiai

Didesnis kaip 65 proc. santykinis
drėgnis

Maždaug 2 mėnesiai

Maždaug 1,5 mėnesio

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
1. Nuimkite viršutinį dangtelį.
2. Atplėškite tabletės maišelį, neliesdami jos. Padėkite tabletę ant laikiklio.
3. Uždarykite dangtelį, spausdami trikampį.
4. Atidarykite dangtelį, norėdami išpilti tirpalą į kanalizaciją. Likučius nuplaukite šiltu
vandeniu.
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LAIKYMAS
Laikomos 24 mėnesių.
Laikyti sausoje patalpoje, aukštesnėje kaip 0 °C temperatūroje.

PERSPĖJIMAS
Tinkamai oro cirkuliacijai užtikrinti įrenginys turi būti pastatytas bent 10 cm nuo sienos.
Venkite tabletės arba susidariusio tirpalo kontakto su jautriais metalais (auksu, chromu),
oda, audiniais, kilimais ir kitomis grindų dangomis. Patekus ant jų tirpalui, nedelsiant nuplauti
šiltu vandeniu.

SAUGOS APIBRĖŽIMAS

Xi - Dirginanti
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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