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450g AERO 360° IERĪCE

IDENTIFIKĀCIJA
I
450g AERO360° ierīce, uzpildīta ar 1 AERO 360° tableti; ideāla 20 m2 telpām.

FUNKCIONALITĀTE
1. AERO 360° sistēma absorbē pārmērīgo mitrumu un neitralizē sliktās
smakas ar unikālu 360° gaisa cirkulāciju.
2. AERO 360° tablete pārvērš mitrumu sāļā šķīdumā.
3. Sālsūdens tiek savākts AERO 360° ierīces tvertnē.
Elektrība nav vajadzīga
Videi draudzīga un ērta: nekāda izlietoto maisiņu likvidēšana
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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.

PIELIETOŠANA
450g AERO360° sistēma ir ideāla apmēram 20 m2 telpām ar sliktu gaisa cirkulāciju.

APRAKSTS
Ierīce

Ļoti kompakta, viegli lietot
4 daļas: tvertne, pretnoplūdes sistēma, vāks ar virpuļa režģi un bīdāma
piepildīšanas paplāte / 1.3 L ietilpība
Ierīces krāsa
Tvertne - caurspīdīga. Pretnoplūdes sistēma - sudraba, režģis un
piepildīšanas paplāte - zilā vai baltā krāsā.
AERO 360° tablete
450 g / diametrs: 100 mm / biezums: 41 līdz 44 mm
AERO 360° tabletes krāsa
Divkrāsu (zila un balta)
AERO 360° tabletes sastāvs
Kalcija hlorīds
AERO 360° tabletes cits labums Slikto smaku neitralizācija
Palielināts absorbcijas laukums

IZPILDĪJUMS
Tūlītēja absorbcija
Ilgstoša absorbcija

Pirmais piliens mazāk nekā 12h*
Līdz 3 mēnešiem* 20 m2 telpā
* Atkarībā no mitruma līmeņa un telpas temperatūras

Ūdens šķīdums (sālsūdens)

Vidēji: 1 L - Varētu absorbēt līdz 1.3 L*
* Atkarībā no mitruma līmeņa un telpas temperatūras

Tehnoloģija

AERO 360° sistēma ir pamatota uz fizikālu principu – jo lielāka saskare
tabletei ir ar gaisu, jo augstāku mitruma absorbcijas spēju tā nodrošina.
Aerodinamiskajai ierīcei ir unikāls 360° gaisa tunelis, kas dod iespēju gaisam
pilnībā cirkulēt apkārt un cauri uzkārtajai tabletei.
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Sevišķi absorbējošai tabletei ir uzlabota viļņa forma un atvere centrā, lai
paplašinātu virsmu lielākai saskarei ar gaisu un paaugstinātu sistēmas
veiktspēju. Tas noved pie līdz 40 % augstākas efektivitātes.*
*salīdzinājumā ar Henkel standartu

EN
Malodor neutralization Analytical test
(after 18h in a 3m3 booths)
Malodor concentration (mg/L)
Neutral Tab
Tab with malodor neutralisator
Mildew malodor 1(Methyl iso-borneol)
Mildew malodor 2(Methyl geosmin)
Urine malodor (n-Morpholine)

LV
Smaku neitralizācijas analītiskais tests
(pēc 18h, 3 m3 stendā)
Smakas koncentrācija (mg/L)
Neitrāla tablete
Tablete ar smaku neitralizētāju
Pelējuma smaka 1 (metil izoborneols)
Pelējuma smaka 2 (metil geosmīns)
Urīna smaka (n-morfolīns)

EN
Malodor neutralization
(after 16h in 3m3 booths)
Total neutralization of bad smells
Zero reduction of bad smells
Neutral Tab
Tab with malodor neutralisator
Mildew malodor
Amin malodor (Kitchen/Urine)
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LV
Smaku neitralizācija
(pēc 16h, 3 m3 stendā)
Kopējā slikto smaku neitralizācija
Slikto smaku nulles samazinājums
Neitrāla tablete
Tablete ar smaku neitralizētāju
Pelējuma smaka
Amīnu smaka (virtuves / urīna)
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EN
HUMIDITY ABSORPTION
Compared to Henkel Standard
humidity absorption (g)
TAB SYSYEM
time

LV
MITRUMA ABSORBCIJA
Salīdzinājumā ar Henkel standartu
mitruma absorbcija (g)
Tablešu sistēma
laiks

INSTRUKCIJAS
1. Nospiest simbolu ierīces augšā, lai atvērtu vaļā.
2. Atvērt uzpildes rezerves folijas iesaiņojumu. Izvairīties no jebkādas saskares ar ādu.
3. Tableti ar zilo pusi uz leju novietot uz ass augšas un ierīci aizvērt.
4. Kad tablete ir pilnībā izšķīdusi, atvērt snīpi un izliet sāļo šķīdumu tualetē.
Atlikumus iztīrīt ar siltu ūdeni.

UZGLABĀŠANA
24 mēneši neitrālajai AERO 360° tabletei
Uzglabāt sausā telpā, virs 0 °C.

BRĪDINĀJUMA INSTRUKCIJAS
Lai garantētu optimālu gaisa cirkulāciju, ierīci novietot vismaz 10 cm no sienas. Neļaut AERO 360° tabletei
vai notekūdens šķīdumam nonākt saskarē ar tādām, viegli sabojājamām, virsmām kā zeltītiem traukiem un
hromētām virsmām, ādu, tekstilizstrādājumiem, paklājiem vai citiem grīdas segumiem.
Saskares gadījumā, nekavējoties mazgāt ar siltu ūdeni.
Lietošanai virs 10 °C.
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DROŠĪBA
Šis produkts tiek uzskatīts par bīstamu. Sīkākai informācijai un pirms lietošanas, lūdzam meklēt drošības
datu lapu.
“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, 50106, Tartu, Estonia
Tel: (+372) 7305 800
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