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Absorpčné vrecúška
levanduľa, ovocie, vanilka

TECHNICKÉ ÚDAJE
V priestore s rozmermi 1–2 m²
až 8 týždňov.* Do väčších
priestorov použite viac vrecúšok.

Dlhotrvajúca
absorpcia

* v závislosti od úrovni vlhkosti a teploty v miestnosti

Dlhotrvajúca
parfumácia

Viac ako 4 týždne.

Zloženie vrecúška Polopriepustná membrána/PE

1-2 m²

Zloženie náplne

Chlorid vápenatý

Parfumácia

levanduľa, ovocie, vanilka

Balenie

2x 50 g

Expirácia

36 mesiacov

TECHNOLÓGIA
STOP VLHKOSTI: Absorpčné vrecúško je zložené z ultra
absorpčných kryštálikov. Zachytáva a fixuje nadbytočnú
vlhkosť vo vzduchu a premieňa ju na gél.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Absorpčné vrecúška na individuálne použitie; ideálne na
veľmi malé, uzavreté priestory s rozlohou 1–2 m2 so zlou
cirkuláciou vzduchu.

VLASTNOSTI

• Absorpčné vrecúško 50 g intenzívne pohlcuje nad
mernú vlhkosť.
• Vrecúško premieňa vlhkosť na gél.
• Zaisťuje cirkuláciu vzduchu, ale zároveň zabraňuje na
zhromaždenej vlhkosti uniknúť.
• Vrecúško zaisťuje dlhotrvajúcu sviežu vôňu.

POUŽITIE

Absorpčné vrecúško 50 g je ideálne na použitie do miest
nosti s rozlohou 1–2 m2 so zlou cirkuláciou vzduchu.
Do väčších miestností použite náš výrobok: Stop Vlhkos
ti Aero 360°.

BEZPEČNOSŤ: Polopriepustná membrána zaisťuje cir
kuláciu vzduchu, ale zároveň zabraňuje nazhromaždenej
vlhkosti uniknúť.
VÔŇA: PE perly zaisťujú dlhotrvajúcu a vysoko inten
zívnu vôňu.

NÁVOD NA POUŽITIE
1.

2.

3.

1. Vrecúško vyberte z plastového obalu. Akonáhle je
plastový obal odstránený, vrecúško začína okamžite
fungovať.
2. Vrecúško umiestnite na požadované miesto, bielou
stranou nahor. Nezakrývajte.
3. Akonáhle je celý obsah vrecúška premenený na gél,
vrecúško vymeňte za nové a staré vyhoďte.

SKLADOVANIE

Skladujte na suchom mieste pri teplote nad 0 °C. Trvan
livosť vrecúška je 3 roky pri odporúčanom skladovaní,
v uzavretom a nepoškodenom obale.

UPOZORNENIE

Zabráňte kontaktu náplne alebo roztoku zhromažďu
júceho odpadovú vodu so zlatými a chrómovanými
povrchmi, kožou, tkaninami, kobercami alebo inými
podlahovými krytinami. Pokiaľ dôjde k postriekaniu, okam
žite umyte postihnuté miesto teplou vodou a čpavkom
a následne opláchnite. Používajte pri teplote vyššej ako
10 °C.

BEZPEČNOSŤ

Pred použitím výrobku si prečítajte kartu bezpečnost
ných údajov.

UPOZORNENIE: Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na
množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaz
nivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Používajte len odporúčané výrob
ky. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.
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