
36048 - UHU ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗ 450G ELPTES

MOISTURE ABSORBER ORIGINAL
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΆ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΊΑ ΣΕ ΧΏΡΟΥΣ ΜΕ ΕΛΆΧΙΣΤΟ Ή ΚΑΘΌΛΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΌ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
Καταπολεμά τη συμπύκνωση, την υγρασία και τη μυρωδιά
 κλεισούρας σε χώρους με ελάχιστο ή καθόλου εξαερισμό.

ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Μειώνει τα υψηλά επίπεδα σχετικής υγρασίας σε κλειστούς
χώρους με ελάχιστο ή καθόλου εξαερισμό. Κατάλληλος,
μεταξύ άλλων, για τροχόσπιτα, σκάφη, αποθήκες, ντουλάπια
μετρητών, σοφίτες, χώρους αποθήκευσης τροφίμων, υπόγεια,
υποδαπέδιους κενούς χώρους, ξενώνες, ντουλάπες, σπιτάκια
κήπου, κουζίνες, χρηματοκιβώτια και χώρους πλυντηρίου.

Ι∆IOΤΗΤΕΣ
· Κατάλληλο για όλα τα ανταλλακτικά Air Max®: Ανταλλακτικό Air
 Max® και Ταμπλέτα Air Max® Turbo 
· Προστατεύει την πολύτιμη περιουσία σας από την υγρασία 
· ∆εν καταναλώνει ενέργεια 
· Ανανεώνει τον αέρα 
· Καθαρή λειτουργία

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
Προσωπική ασφάλεια:  Wear protective gloves.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Χρήση:  450g works for approximately 3 months in a room up
to approximately 45 m³ and absorbs approximately 0,5 litres
of water, depending on the temperature, humidity and size of
room.
Οδηγίες χρήσης: 
INSTRUCTIONS FOR USE – REPLENISHING WITH REFILL BAG
OR MOISTURE MAGNET: Cut the packaging open carefully and
take out the refill Bag or Moisture Magnet. Remove the lid
from the device and place the refill Bag or Tab in the container.
Attention: make sure the bag does not stick outside the device.
Replace the lid and Moisture Absorber is ready for use. Place the
device on a solid and stable surface. Moisture Absorber is easy
to empty once the salt has completely dissolved (dispose the
empty refill bag). See separate instructions for emptying the
device. Replenish with a new refill. INSTRUCTIONS FOR USE –
REPLENISHING WITH CRYSTALS Cut the packaging open carefully.
Remove the lid from the device and evenly distribute the crystals
in the container untill the ‘MAX’ indicator. Replace the lid and
Moisture Absorber is ready for use. Place the device on a solid
and stable surface. Moisture Absorber is easy to empty once
the salt has completely dissolved. See separate instructions for
emptying the device. Replenish with a new refill. EMPTYING
THE DEVICE Open the device indoors over the toilet and empty
the reservoir. Rinse the toilet well with water. Important: Spilled
liquid can cause staining. In case of stains wash immediately with
plenty of water and dab thoroughly dry. Repeat if necessary.
Avoid contact with leather and metal: these materials are at risk
of damage.
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.
Συμβουλή:  Always place the Moisture Absorber Original on a flat
and stable surface.
Σημεία προσοχής:  At lower temperatures the Moisture Absorber
works more slowly and clumping can occur. 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

Αρωματικά: Ναί

ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
Τουλάχιστον 24 μήνες από την παραγωγή.
Store in well-sealed packaging in a cool, dry and frost free place.

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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