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UHU ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 40G
ΣΥΣΚΕΥΉ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΆ ΤΗ ΣΥΜΠΎΚΝΩΣΗ, ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΊΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΥΡΩ∆ΙΆ
ΚΛΕΙΣΟΎΡΑΣ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
Μειώνει την υπερβολική σχετική υγρασία σε μικρούς (κλειστούς)
 χώρους με λίγο ή καθόλου εξαερισμό. Κατάλληλο, μεταξύ
 άλλων, για ντουλάπες,  αποθηκευτικούς χώρους τροφίμων,
 χρηματοκιβώτια, ντουλάπια κουζίνας. Απελευθερώνει
 ταυτόχρονα υπέροχο άρωμα.

ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Μειώνει με χρήση ενεργών υγροσκοπικών κρυστάλλων την
υπερβολική σχετική υγρασία σε μικρούς (κλειστούς) χώρους με
ελάχιστο ή καθόλου εξαερισμό. Απελευθερώνει ταυτόχρονα μία
υπέροχη μυρωδιά.

Ι∆IOΤΗΤΕΣ
· Προστατεύει την πολύτιμη περιουσία σας από την υγρασία 
· Απελευθερώνει υπέροχο άρωμα 
· ∆εν καταναλώνει ενέργεια 
· Φρεσκάρει τον αέρα 
· Καθαρό στη χρήση 
· Αθόρυβο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Χρήση:  Works for approx. 6 weeks in a room up to 3m³ and
absorbs approx. 40 grams of water, depending on temperature,
air humidity and size of the room.
Οδηγίες χρήσης: 
Remove protective cap by pulling tab. To activate Mini, turn
top until you hear a click. Always put Mini with holes pointing
upwards on a flat, stable surface. Mini is spent when bottom part
is filled with liquid. Mini is not refillable. It may be disposed of in
refuse container.
Λεκέδες / υπολείμματα:  Spilt fluid can cause surface marks. If fluid
is spilt, it should be cleaned immediately using large volumes
of water and dabbed repeatedly until dry. Avoid contact with
leather, wood, stone and metal, as these materials can be
affected negatively.
Σημεία προσοχής:  At lower temperatures the Moisture Absorber
works more slowly. Increasing the temperature will speed up
the working again. Avoid contact with leather, wood, stone and
metal, as these materials can be affected negatively.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό: Χλωριούχο ασβέστιο

Χρώμα: Λευκό

ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
Φυλάσσετε την συσκευασία καλά σφραγισμένη σε δροσερό,
ξηρό χώρο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος 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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