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Absorpční tablety
Vůně Aero 360° Levandulová zahrada,
Svěžest vodopádů, Luční kvítí

AERO 360˚
POHLCOVAČ VLHKOSTI

TECHNICKÉ INFORMACE

20 m²
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Absorpční tableta AERO 360° 450 g do pohlcovače vlhkosti
AERO 360°, která pomáhá vytvářet blahobyt ve Vašem domě.

AERO 360° JE SYSTÉM NA POHLCOVÁNÍ
NADMĚRNÉ VHLKOSTI, KTERÝ POMÁHÁ:

► snižovat vzdušnou vlhkost, zápach,
plísně a odlupování tapet
► snižuje vývoj roztočů a plísní, první příčiny alergií,
astmatu a revma

1.

2.

3.

VLASTNOSTI

1. AERO 360° je systém na pohlcovaní
nadměrné vzdušné vlhkosti a neutralizace zápachu s jedinečným systémem
360° vzdušné cirkulace vzduchu.
2. AERO 360° absorpční tablety mění pohlcenou vzdušnou vlhkost na roztok.
3. Pohlcená vlhkost se shromažďuje ve
spodní časti přístroje AERO 360°.

Na svoji činnost přístroj nepotřebuje
elektrickou energii.
Ohleduplný k životnímu prostředí.

Tableta
AERO 360°

průměr: 100 mm
hloubka: od 41 do 44 mm

Barva tablety

Bílo modrá

Zloženie tablety

Chlorid vápenatý

Výhody tablety

Neutralizuje pachy.
Členitý povrch tablety přispívá
ke zvýšení účinnosti pohlcování
nadměrné vzdušné vlhkosti.

Vůně

Levandulová zahrada,
Svěžest vodopádů, Luční kvítí

Okamžitá
absorpce

První kapky jsou viditelné
již do 12 hodin(1

Trvanlivost
tablety

Až 3 měsíce(1 v místnosti
o rozloze 20 m².

Objem
pohlcené vody

Průměr: 0,5 l vody(1

Balení

2x 450 g

Expirace

24 měsíců

TECHNOLOGIE
UNIKÁTNÍ 360°
CIRKULACE VZDUCHU
AERO 360° funguje na fyzikálním
principu. Čím větší je kontakt vzduchu s tabletou, tím větší je její absorpční účinek. Aerodynamický tvar
přístroje má unikátní 360° otvor na proudění vzduchu, který
umožňuje celoplošný kontakt vzduchu s tabletou.
Ultra absorpční tablety mají členitý tvar a díky tomu je kontaktní plocha se vzduchem větší, čímž se zvyšuje účinek procesu
pohlcování. Tím dochází ke zvýšení účinnosti až o 40%(2.
TECHNOLOGIE 3v1
Absorpční tableta AERO 360° je vyrobená z ultra absorpčních
aktivních krystalů, které zabezpečují optimální hodnoty vlhkosti v místnosti. Patentovaná technologie tablety 3v1 účinně
neutralizuje pachy a šíří vůni ovoce nebo levandule. Zápach nepřekrývá, ale redukuje jej až o 70%(3. Aktivní složka pohlcující
pachy se nachází v modré vrstvě tablety. Díky ní se pachy pohlcují v průběhu celé doby trvanlivosti tablety.

POUŽITÍ
20 m²

Systém AERO 360° 450g je ideální do místnosti
s rozlohou 20 m² se špatnou cirkulací vzduchu.

40 m²

Do větších místností použijte více přístrojů
nebo přístroj s větší nádobkou.

(1 V závislosti na relativní vzdušné vlhkosti a teplotě v místnosti.
(2 V porovnání se standardním systémem Henkel.
(3 Údaje jsou výsledkem nezávislých kvalitativních a kvantitativních testů
redukce zápachu v prosinci 2009.

NEUTRALIZACE ZÁPACHU

NÁVOD K POUŽITÍ
1.

2.

3.

4.

1. Pro otevření přístroje zmáčkněte symbol “OPEN” ve vrchní
části přístroje.
2. Otevřete sáček s tabletou. Tablety se nedotýkejte.
3. Vložte tabletu modrou částí do vyklopené části přístroje
a zavřete přístroj.
4. Po úplném rozpuštění tablety otevřete výpustný ventil a roztok vylijte do toalety. Nečistoty vypláchněte teplou vodou.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte 24 měsíců od data výroby na suchém místě při teplotě nad 0°C.

UPOZORNĚNÍ

Z každé strany pohlcovače by měl být kvůli dobré cirkulaci
vzduchu volný prostor minimálně 10 cm. Zabraňte kontaktu
tablety AERO 360° nebo roztoku s kovy, kůží, textiliemi, kobercem nebo potahy. V případě kontaktu, okamžite omyjte znečištěný předmět teplou vodou. Pohlcovač AERO 360°používejte
při teplotě nad 10°C.

ABSORPCE VLHKOSTI
Viditelný účinek již po prvních týdnech.

POHLCOVÁNÍ
VLHKOSTI

AŽ O 40%
VYŠŠÍ ÚČINNOST*

AERO 360°

V případě náhlého zvýšení teploty nebo rychlého snížení vlhkosti vzduchu v místnosti může roztok nahromaděný ve spodní
části přístroje zhousnout nebo zkrystalizovat. Tento jev je normální a reverzní. Nemá žádné nežádoucí účinky na funkčnost
a účinnost přístroje. Zkrystalizovaný roztok roztopíte nalitím
teplé vody do zásobníku přístroje.

BEZPEČNOST
STANDARDNÍ SYSTÉM HENKEL
ČAS

Tento produkt obsahuje dráždivé složky, pro získání dalších informací ohledně karty bezpečnostních údajů navštivte stránku: www.mymsds.henkel.com.

UPOZORNĚNÍ: „Informace uvedené v tomto technickém listu (TDS), včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu, jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech s produktem k datu tohoto TDS. Produkt může mít řadu různých aplikací a různé pracovní podmínky ve vašem
prostředí, které jsou mimo naši kontrolu. Společnost Henkel proto nenese odpovědnost za vhodnost našeho produktu pro výrobní procesy
a podmínky, ve kterých je používáte, ani za zamýšlené aplikace a výsledky. Důrazně doporučujeme, abyste provedli své vlastní předchozí
zkoušky, abyste potvrdili vhodnost našeho produktu. Jakákoli odpovědnost ve vztahu k informacím v technickém listu nebo jakýchkoli jiných
písemných nebo ústních doporučeních týkajících se dotčeného produktu je vyloučena, pokud není výslovně dohodnuto jinak, s výjimkou úmrtí
nebo zranění způsobeného naší nedbalostí a jakoukoli odpovědností podle platných zákonů o povinné odpovědnosti za výrobek.

DISTRIBUTOR
HENKEL ČR, spol. s r.o.,
Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8
Tel.: +420 220 101 101
www.stop-vlhkosti.cz

