Таблетка за влагоабсорбатор
Ceresit AERO 360°
Неутрална

Характеристики
Системата Ceresit Aero 360° помага за:
• намаляване на конденз, миризма на мухъл, отлепване
на тапети
• намалява развитието на мухъл и плесен, които са
причина за предизвикване на алергии/асма и ревматизъм

Свойства
1. Новата система Ceresit AERO 360°
абсорбира излишната влага и неутрализира лошите миризми със своята
уникална 360° въздушна циркулация.
2. Таблетката на Ceresit AERO 360° превръща влагата в солен разтвор.
3. Солният разтвор се събира в резервоара на устройството Ceresit AERO 360°

Описание
Таблетка

Можете да закупите таблетка Ceresit AERO 360°
Неутрална и Scents of Nature Лавандула, Диви
цветя, Водопад.

Цвят
на таблетката

Двуцветна (бяло и синьо)

Състав
на таблетката

Калциев хлорид

Други
предимства

Неутрализира неприятни миризми
Увеличена площ на абсорбция

Не се нуждае от електрическо захранване
Екологично и удобно: Не се изхвърлят използвани
торбички

Употреба
Системата за абсорбиране на влага Ceresit AERO 360°
450 g е идеална за помещения около 20 m2 със слаба
вентилация.
За по-големи помещения, използвайте повече от един влагоабсорбатор за 20 m2 или устройство за помещения
от 40 m2:

Технически данни
Незабавна
абсорбция

Първата капка се образува след по-малко от
12 часа*

Продължителна
абсорбция

Приблизително 3 месеца* в помещение с
площ 20 m2 (около 50 m3).
* В зависимост от влажността и температурата.

Максимална
безопасност

Технология

Не консумира електрическа енергия
Безопасна: не е необходим контакт с ръцете
Не се образува прах
Няма отпадъци
360° ВЪЗДУШНА ЦИРКУЛАЦИЯ
Системата Ceresit AERO 360° е специално
разработена за ефикасно абсорбиране на
влага от въздуха.
Аеродинамичното устройство има
уникален 360° Въздушен Тунел, позволяващ
на въздуха да циркулира навсякъде около и
през вълнообразната таблетка с цел найдобро влагоабсорбиране. До 40% по-добра
ефикасност.
ТЕХНОЛОГИЯ 2В1
Двуцветната таблетка AERO 360° е съставена
от изключително активни кристали и включва
патентована технология против миризми.
Неприятните миризми ефективно се неутрализират до 70%**, без да се замаскират.

Указания
1) Натиснете символа на капака на устройството и го
отворете чрез плъзгане.
2) Отворете опаковката на таблетката без да я докосвате. Ако контактът е неизбежен, използвайте гумени
ръкавици
3) Поставете таблетката AERO 360° TAB на оста със
синята страна надолу и затворете устройството.
4) Когато таблетката се изразходва напълно, излейте в
тоалетната събраната вода през отвора за почистване на
устройството
Изчистете остатъците с топла вода.

Съхранение
24 месеца
Да се съхранява в сухо помещение, при температура
над 0°C.

* в сравнение със стандарт на Henkel
**потвърдено от външна специализирана лаборатория през
Дек.2009

Предупреждения
За да се гарантира оптимална въздушна циркулация,
поставете устройството поне на 10 cm от стената. Да не
се допуска контакт на AERO 360° TAB или на събрания
солен разтвор с позлатени, хромирани повърхности,
кожа, текстил, килими или други подови покрития.
В случай на контакт, незабавно да се измият с топла
вода.
Да се използва при температура над 10°C.

Безопасност
Преди да използвате продукта, моля да се запознаете с
Информационния лист за безопасност.
Прочетете информационния лист за безопасност на уебсайта www.mymsds.henkel.com.
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