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Ceresit Stop Humidity PEARL iekārtas
uzpildes tabletes PowerTAB 2x300 g:

PRECE
300 g PowerTab uzpildes tablete ir paredzēta izmantošanai Henkel mitruma absorbētājā PEARL
un ir ideāli piemērota līdz 10 m2 lielām telpām, kurā nav izteikta gaisa aprite (vannasistaba,
virtuve, treileris, guļamistaba, dzīvojamā istaba).

MITRUMA ABSORBĒTĀJA DARBA PRINCIPS
PowerTab absorbē lieko mitrumu no gaisa un neitralizē slikto aromātu.
PowerTab pārvērš mitrumu sāls šķīdumā.
Sāls šķīdums uzkrājas PEARL mitruma absorbētāja iekārtas tvertnē.
Nav nepieciešama elektrība.
Draudzīgs videi un ērts: nav nepieciešams utilizēt izmantotos maisus.

1/3

NEUTRAL REFILL:
AFPRAL* IETEIKUMS
(Francijas asociācija alerģiju profilaksei)
Pārmērīgā mitruma gaisā samazināšana var novērst pelējuma sēnīšu un putekļu ērcīšu attīstību.
Pētījumā par 23 ģimenēm ar alerģiskām problēmām mitruma absorbētājs tika izmantots
veiksmīgi. Pateicoties samazinātam mitrumam, tika uzlabota alerģijas problēmu, ko izraisa
pārmērīgais mitrums, skarto personu labklājība.
Tā nav efektīva celtniecības problēmu gadījumā.
*Eiropas Alerģijas un elpošanas ceļu slimību pacientu asociāciju federācijas [EFA] loceklis.

APRAKSTS
Tabletes sastāvs
Aromāta varianti

Kalcija hlorīds
Neitrāls, augļu aromāts

DARBĪBA
Tūlītēja absorbēšana
Ilgstoša iedarbība

Pirmo pili mazāk nekā 24 stundu laikā.
10 m2 telpā apmēram 2 mēnešus.*
Lielākā telpā izmantojiet vairākas iekārtas vai arī Ceresit Stop
Humidity AERO 360° mitruma absorbētāju.
* atkarībā no telpas standarta mitruma līmeņa un
temperatūras.

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
1) Noņemiet mitruma absorbētāja vāku
2) Atveriet maisiņu, nepieskaroties tabletei, un ievietojiet tableti turētājā.
3) Novietojiet trīsstūri pareizā stāvoklī un aizveriet vāku.
4) Lai nolietu uzkrājušos ūdeni, atveriet vāku un izlejiet ūdeni kanalizācijā. Pārpalikumus
nomazgājiet ar siltu ūdeni.
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UZGLABĀŠANA
Uzglabāšanas laiks: 24 mēneši.
Glabāt sausā vietā, temperatūrā virs 0 °C.
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BRĪDINĀJUMI
Lai nodrošinātu optimālu gaisa apriti, novietojiet iekārtu vismaz 10 cm attālumā no sienas.
Novērst pildījuma un uzkrātā šķidruma saskari ar viegli sabojājamām metāla virsmām (piem.,
zelta un hroma plāksnēm), ādu, apģērbu, paklājiem un citiem grīdas segumiem. Saskares
gadījumā nekavējoties nomazgāt virsmu ar siltu ūdeni.
Izmantot temperatūrā, kas pārsniedz +10 °C.
DROŠĪBA
Pirms lietošanas iepazīstieties ar preces drošības karti.
“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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