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Ceresit Stop Humidity Pearl seadme
täitetabletid PowerTAB 2x300 g:

TOODE
300 g PowerTab täitetablett on mõeldud kasutamiseks Henkeli niiskuseimajas Pearl, sobides
ideaalselt kuni 10 m2 suurustesse vähese õhuringlusega ruumidesse (vannituba, köök,
haagissuvila, magamistuba, elutuba).

NIISKUSEIMAJA TÖÖ PÕHIMÕTE
PowerTab imab õhust liigse niiskuse ja neutraliseerib halva lõhna.
PowerTab muudab niiskuse soolalahuseks.
Soolalahus koguneb Pearl
niiskuseimaja seadme mahutisse.
Ei vaja elektrit.
Keskkonnasõbralik ja mugav: puudub kasutatud kottide jäätmekäitluse vajadus.
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NEUTRAL REFILL:
SOOVITAB AFPRAL*
(Prantsusmaa Allergia Ennetamise Liit)

Liigse õhuniiskuse vähendamine võib aidata vältida hallituse ja tolmulestade
arenemist. Niiskuseimajat kasutati edukalt 23 allergia all kannatava pere
osavõtul läbiviidud uuringus. Liigniiskuse vähenemisel paranes tunduvalt
allergia all kannatavate inimeste enesetunne.
Niiskuseimaja ei toimi seal, kus liigniiskusest vabanemine nõuab ehituslikke
meetmeid.
* Euroopa Allergiat ja Hingamisteede Haigusi Põdevate Isikute Ühenduste Föderatsiooni (EFA)
liige.

KIRJELDUS
Tableti koostis
Lõhnavariandid

Kaltsiumkloriid
Neutraalne

TOIMIMINE
Kohene imamine
Kauakestev toime

Esimene tilk vähem kui 24 tunni jooksul.
10 m2 ruumis umbes 2 kuud.*
Suuremas ruumis kasutage mitut seadet või Ceresit Stop
Humidity AERO 360° niiskuseimaja seadet.
* sõltuvalt ruumi standardsest niiskusetasemest ja
temperatuurist .

KASUTUSJUHEND
1)

Eemaldage niiskuseimaja seadme kaas
2) Avage tabletti puudutamata kotike ja asetage tablett hoidikusse.
3) Pange kolmnurk õigesse asendisse ja sulgege kaas.
4) Kogunenud vee äravalamiseks avage kaas ja valage vesi kanalisatsiooni. Eemaldage jäägid
sooja veega.
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SÄILITAMINE
Säilivusaeg 24 kuud.
Hoida kuivas kohas, temperatuuril üle 0 °C.
HOIATUSJUHISED
Optimaalse õhuringluse tagamiseks asetage seade seinast vähemalt 10 cm kaugusele.
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 veega.
Kasutada temperatuuril üle +10 °C.
OHUTUS

Enne kasutamist tutvuge toote ohutuskaardiga.

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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