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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΉ ΤΑΜΠΛΈΤΑ ΜΑΓΝΉΤΗΣ ΥΓΡΑΣΊΑΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΉ ΤΑΜΠΛΈΤΑ ΣΥΛΛΈΚΤΗ ΥΓΡΑΣΊΑΣ ΜΑΓΝΉΤΗ, ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΗΝ ΠΛΈΟΝ
ΠΡΟΗΓΜΈΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΌΦΗΣΗΣ ΥΓΡΑΣΊΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
Αποτελεσματική ανταλλακτική ταμπλέτα Συλλέκτη Υγρασίας
 Μαγνήτης, με βάση την πλέον προηγμένη τεχνολογία στον
 τομέα της απορρόφησης υγρασίας. Ο Συλλέκτης Υγρασίας
 Μαγνήτης  καταπολεμά την υγρασία, τη συμπύκνωση και τις
 κακοσμίες για διάστημα 2-3 μηνών και συμβάλλει σε ένα υγιεινό
 σπίτι με σωτά απίπεδα υγρασίας.

ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Καταπολεμά την υγρασία, την συμπήκνωση και τις δυσάρεστες
οσμές. Ο συλλέκτης υγρασίας είναι άοσμος, αθόρυβος, δεν
χησιμοποιεί ενέργεια και ξαναγεμίζει εύκολα.Ο συλλέκτης
υγρασίας μειώνει τα ηψυλά επίπεδα υγρασίας από όλους τους
κλειστούς χώρους με ή χωρίς καθόλου εξαερισμό.. Κατάλληλο
για χρήση στο καθιστικό, την κρεβατοκάμαρα, το μπάνιο, την
τουαλέτα, το γκαραζ, την σοφίτα. το σκάφος κλπ.

Ι∆IOΤΗΤΕΣ
· Ισχυρή δράση 
· Βέλτιστη απορρόφηση υγρασίας 
· Καθαρό, ασφαλές και υγιεινό προϊόν 
· ∆ιαθέσιμο με ουδέτερο ή διακριτικό άρωμα.

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
Προσωπική ασφάλεια:  Φορέστε προστατευτικά γάντια.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Χρήση:  Τα 450g λειτουργούν για περίπου 3 μήνες σε ένα δωμάτιο
έως περίπου 45 m³ και απορροφά περίπου 0,5 λίτρα νερού,
ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία και το μέγεθος του
δωματίου
Οδηγίες χρήσης: 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ:
Κόψτε τη συσκευασία προσεκτικά και βγάλτε τον μαγνήτη
υγρασίας. Αφαιρέστε το καπάκι από τη συσκευή και τοποθετήστε
το μαγνήτη στο δοχείο. Τοποθετήστε το καπάκι και ο
απορροφητής υγρασίας είναι έτοιμος για χρήση. Τοποθετήστε
τη συσκευή σε σταθερή και ομαλή επιφάνεια. Ο συλλέκτης
υγρασίας είναι εύκολο να αδειάσει μόλις διαλυθεί τελείως το
αλάτι. ∆είτε ξεχωριστές οδηγίες για το άδειασμα της συσκευής.
Συμπληρώστε με μια νέο ανταλλακτικό. Α∆ΕΙΑΣΜΑ ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ Ανοίξτε τη συσκευή σε εσωτερικό χώρο πάνω
από την τουαλέτα και αδειάστε τη συσκευή. Ξεπλύνετε καλά
την τουαλέτα με νερό. Σημαντικό: Το χυμένο υγρό μπορεί να
προκαλέσει λεκέδες. Σε περίπτωση λεκέδων πλύνετε αμέσως
με άφθονο νερό και στεγνώστε καλά. Επαναλάβετε εάν είναι
απαραίτητο. Αποφύγετε την επαφή με δέρμα και μέταλλο, ξύλο
και πέτρα : αυτά τα υλικά κινδυνεύουν να υποστούν ζημιά.
Λεκέδες / υπολείμματα:  Το χυμένο υγρό μπορεί να προκαλέσει
λεκέδες. Εάν χυθεί υγρό, θα πρέπει να καθαριστεί αμέσως
χρησιμοποιώντας άφθονο νερού καθώς τρίβεται επανειλημμένα
μέχρι να στεγνώσει. Αποφύγετε την επαφή με δέρμα, ξύλο,
πέτρα και μέταλλο, καθώς αυτά τα υλικά μπορεί να επηρεαστούν
αρνητικά.
Συμβουλή:  Πάντα τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή και ομαλή
επιφάνεια.
Σημεία προσοχής:  Σε χαμηλές θερμοκρασίες η λειτουργία του
συλλέκτη υγρασίας επιβραδύνετε. Η άνοδοςτης θερμοκρασίας
επαναφέρει την σωστή λειτούργια ξανά. Αποφύγετε την
επαφή με δέρμα και μέταλλο, ξύλο και πέτρα : αυτά τα υλικά
κινδυνεύουν να υποστούν ζημιά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό: Χλωριούχο ασβέστιο

Χρώμα: Λευκό

Αρωματικά: Ναί

ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
5 έτη
Φυλάξτε σε καλά σφραγισμένη συσκευασία, σε στεγνό, δροσερό
μέρος, όπου δεν υπάρχει πιθανότητα σχηματισμού πάγου.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες
εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του
προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.
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