Ceresit STOP Влага Pearl
Влагоабсорбатор 300 г
Характеристики
Ceresit STOP Влага Pearl помага за:
• намаляване на влагата в помещения до 10m2
• намалява развитието на мухъл и плесен
• намалява неприятните миризми
• предотвратява отлепване на тапети

Описание
Ceresit STOP Влага Pearl влагоабсорбатор с таблетки
Power TAB помага да се справите с проблемите с влагата в
дома – без електричество.
Ceresit STOP Влага Pearl влагоабсорбатор
• 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

Употреба
Таблетките Power tab абсорбират излишната влага от въздуха и я превръщат в солен разтвор. Соленият разтвор се
събира в контейнера на влагоабсорбатора.
За всички помещения в дома (кухня, баня, килер и др.),
подходящ за помещения до 10m2 Може да се използва в
каравани или лодки.
Използвайте влагоабсорбатори Ceresit AERO 360° 450 g
или 900 g за по-големи помещения.

Указания
1) Махнете опаковките от абсорбатора и от таблетката
(без да докосвате таблетката с ръце)
2) Поставете таблетката в устройството и го затворете.
3) Когато таблетката се изразходва напълно, излейте в

тоалетната събрания разтвор от устройството. Изчистете остатъците с топла вода.

Описание
Устройство

Компактно и лесно за употреба устройство
от 4 части

Таблетка

300 g / диаметър: 80mm / дебелина:
от 43 до 45mm
Калциев хлорид

Състав на
таблетката
Налични
аромати
AERO 360°
състав на
таблетката
AERO 360°
допълнителни
ползи от
таблетката
Абсорбиране
Дълъг живот на
таблетката
Контейнер за
солен разтвор

Relaxation лавандула, Energy праскова и
ябълка
Калциев хлорид
Неутрализира неприятни миризми
Увеличена площ на абсорбция
Първи капки до 24 часа
Около 2 месеца в помещения до 10 m2
* В зависимост от влажността и температурата в
помещението
Средно: 650ml * Може да абсорбира до 800ml*

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

Внимание
За да се гарантира оптимална въздушна циркулация,
поставете устройството поне на 10 cm от стената. Да не
се допуска контакт на таблетката 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.

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