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Aero 360° tab, geparfumeerd
Aero 360° Neutraal, Lavendeltuin, Waterval
EAN code:
IDH
PRODUCT
EAN CE
EAN VE
2631317 Rubson Aero 360° 4 tabs Lavendeltuin x 6
3178040677906
3178041109734
2631318 Rubson Aero 360° 4 tabs Waterval x 6
3178041318990
3178041185349

De Aero 360° tab is de navulling speciaal ontwikkeld voor het 450g Aero 360° toestel,
dat helpt om een aangename omgeving te creëren.
KENMERKEN
Het Aero 360° vochtopnemer systeem helpt om:
•
•

condensatie, onfrisse geuren, schimmel, meeldauw, en het loskomen van behangpapier te vermijden
de ontwikkeling van stofmijt en meeldauw te beperken, wat de belangrijkste oorzaken van allergieën
zoals astma en reuma zijn.

FUNCTIONALITEIT
1. Het AERO360° systeem absorbeert overmatig vocht, neutraliseert
onfrisse geuren en verspreidt een aangename geur door de unieke
360° luchtcirculatie.
2. De AERO360° Tab zet vocht om in een zoutoplossing.
3. De zoutoplossing wordt opgevangen in de tank onder het AERO360°
toestel.
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Geen electriciteit nodig
Milieuvriendelijk en handig

Toepassing
De 450g AERO360° Tab wordt gebruikt in combinatie met het AERO360° toestel
en is geschikt voor ruimtes van 20m2 met weinig luchtcirculatie. Voor grote
ruimtes is het aanbevolen meerdere toestellen of het AERO360° toestel geschikt
voor 40m2 te gebruiken.

Beschrijving
AERO360° Tab
AERO360° Tab kleur
AERO360° Tab samenstelling
Overige voordelen

Gebruik
Onmiddellijke opname
Langdurige vochtopname

450g / diameter: 100mm / dikte: 41- 44mm
Twee-kleurig (blauw & wit)
Calcium chloride
Neutraliseert onfrisse geuren
Verhoogde vochtopname
Geuren: Neutraal, Lavendeltuin, Waterval

Eerste druppel binnen 12u*
Tot 3 maanden* in een ruimte van 20m2
* Afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur in de ruimte

Zoutoplossing

Gemiddeld: 0,5 L
* Afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur in de ruimte
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Technologie

360° Luchtcirculatie
Het AERO360° systeem is gebaseerd op een natuurkundig principe – hoe
meer contact de TAB heeft met de lucht, hoe meer vocht er opgenomen wordt.
Het aerodynamische toestel heeft een unieke 360° luchttunnel welke zorgt dat
de lucht volledig om de TAB kan circuleren.
De ultra absorberende TAB heeft een verbeterde golfvorm en een opening in
het midden voor meer luchtcontact om zo de performantie van het systeem te
optimaliseren. Dit leidt tot 40% meer efficiëntie*.
* vergeleken met de Henkel standaard

Gebruiksinstructies
1. Druk op het symbool boven op het toestel om het apparaat te openen.
2. Open de navullingverpakking. Vermijd huidcontact.
3. Plaats de TAB met de blauwe kant naar beneden op de as van het apparaat en sluit het toestel.
4. Wanneer de TAB volledig is opgelost, open de giettuit en laat de zoutoplossing in het toilet lopen.
Reinig het toestel met warm water.

Opslag
24 maanden voor de AERO360° Tab
Bewaar in een droge ruimte boven de 0°C.
Belangrijk
Om een optimale luchtcirculatie te garanderen, plaats het toestel minstens 10 cm van de muur. Vermijd dat
de AERO360° Tab of de zoutoplossing in contact komt met verguld of gechromeerd metaal, leer, stof, tapijt
of andere vloerbedekking.
Bij contact, reinig onmiddellijk met warm water.
Gebruik boven 10°C.
Veiligheid
Dit product wordt beschouwd als gevaarlijk, voor verdere details en voor gebruik, raadpleeg de
veiligheidsdatasheet op de website www.mymsds.henkel.com
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“De informatie die we ter beschikking stellen in deze Technische Data Sheet (TDS) inclusief de aanbevelingen voor
gebruik en toepassing van het product zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van het opstellen van
deze TDS. Dit product kan op meerdere manieren worden toegepast en in verscheidene omstandigheden waar we
geen controle over hebben. Henkel is daarom niet verantwoordelijk voor de geschiktheid van het product in de
omstandigheden waarin u het gebruikt, evenmin als voor de beoogde toepassingen en resultaten. We raden u ten
zeerste aan zelf uit te testen of het product geschikt is voor uw toepassingen.
Elke aansprakelijkheid met betrekking tot de information in deze TDS of enige schriftelijk of mondeling advies
aangaande de betrokken producten wordt uitgesloten, tenzij anders expliciet overeengekomen en tenzij er sprake is van
schade aan het leven of lichamelijke schade veroorzaakt door grove nalatigheid van onze kant en enige andere
aansprakelijkheid volgens de geldende wet in verband met productaansprakelijkheid.”
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