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„Metylan Stop Humidity PEARL“
įrenginio tabletės „PowerTAB“ 2 x 300 g:

PRODUKTAS
300 g „PowerTab“ tabletės naudojamos „Henkel“ drėgmės ir kvapo sugėriklyje „Pearl“, puikiai
tinkančiame iki 10 m2 ploto mažos oro cirkuliacijos patalpoms (vonios kambariui, virtuvei, garinei
pirčiai, miegamajam kambariui, svetainei).

DRĖGMĖS SUGĖRIKLIO DARBO PRINCIPAS
„PowerTab“ sugeria ore esantį drėgmės perteklių ir neutralizuoja nemalonų kvapą.
„PowerTab“ drėgmę paverčia druskos tirpalu.
Druskos tirpalas kaupiamas „Micro“ drėgmės sugėriklio rezervuare.
Įrenginiui nereikia elektros.
Tai ekologiška ir patogu: nereikės utilizuoti atliekų maišelių.
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NEUTRAL REFILL:
AFPRAL REKOMENDUOJA*
(Prancūzų alergijos prevencijos asociacija)
Sumažinus perteklinės drėgmės kiekį ore, galima sustabdyti pelėsių ir dulkių
erkių plitimą. Drėgmės sugėriklis buvo sėkmingai panaudotas tyrime, kuriame
dalyvavo 23 šeimos, turinčios nuo alergijos kenčiančių narių. Dėl sumažėjusio
perteklinės drėgmės kiekio pagerėjo žmonių, kenčiančių nuo alergijos, susijusios
su drėgme, savijauta.
Drėgmės sugėrimo įrenginys yra neveiksmingas ten, kur būtina imtis struktūrinių pokyčių.
*Europos alergijos ir kvėpavimo takų ligų pacientų asociacijų federacijos (EFA) narė.
APRAŠYMAS
Tabletės sudėtis
Aromatų variantas

Kalcio chloridas
Neutralus, vaisių aromatas

VEIKIMAS
Iš karto sugeria perteklinę
drėgmę.
Ilgalaikis poveikis.

Pirmasis lašas – mažiau nei per 24 val.
10 m2 patalpoje – apie 2 mėn.*
Didesnėje patalpoje naudokite kelis sugėriklius arba
„Metylan Stop Humidity AERO 360 °“ sugėriklį.
* priklausomai nuo standartinio drėgmės lygio ir
temperatūros patalpoje.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
1) Nuimkite sugėriklio dangtį.
2) Atidarykite maišelį, neliesdami tabletės, ir įdėkite tabletę į jai pritaikytą vietą.
3) Uždarykite dangtį, kad trikampis sutaptų su indeliu.
4) Norėdami išpilti susikaupusį skystį, atidarykite dangtį ir išpilkite vandenį į kanalizaciją. Likučius
išplaukite šiltu vandeniu.
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LAIKYMO SĄLYGOS
Galiojimo laikas – 24 mėnesiai.
Laikyti sausoje vietoje, aukštesnėje nei 0 °C temperatūroje.
PERSPĖJIMAI
Optimaliai oro cirkuliacijai užtikrinti įrenginys turi būti pastatomas mažiausiai 10 cm atstumu nuo
sienos.
Vengti tabletės arba susidariusio tirpalo sąlyčio su lengvai pažeidžiamais metalų paviršiais (pvz.,
auksu, chromu), oda, audiniais, kilimais ir kitomis grindų dangomis. Patekus ant jų tirpalui,
nedelsiant nuplauti šiltu vandeniu.
Naudoti aukštesnėje nei +10 °C temperatūroje.
SAUGOS APIBRĖŽIMAS
Prieš naudodami šį produktą, perskaitykite jo 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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