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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:  Φοράτε προστατευτικά γάντια.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Χρήση:  450g, λειτουργεί για περίπου 3 μήνες σε ένα δωμάτιο
μέχρι περίπου 45 m³ και απορροφά περίπου 0,5 λίτρα νερού,
ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία και το μέγεθος του
χώρου.
Οδηγίες χρήσης: 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ Ή ΜΑΓΝΗΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ: Κόψτε προσεκτικά τη
συσκευασία και βγάλτε τη σακούλα αναπλήρωσης ή τον μαγνήτη
υγρασίας. Αφαιρέστε το καπάκι από τη συσκευή και τοποθετήστε
τη σακούλα ή τη ταμπλέτα αναπλήρωσης στο δοχείο. Προσοχή:
βεβαιωθείτε ότι η σακούλα αναπλήρωσης δεν εξέχει από τη
συσκευή. Τοποθετήστε το καπάκι και ο συλλέκτης υγρασίας είναι
έτοιμος για χρήση. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή
και ίσια επιφάνεια. Ο συλλέκτης υγρασίας είναι εύκολο να
αδειάσει μόλις διαλυθεί πλήρως το αλάτι (απορρίψτε την άδεια
σακούλα αναπλήρωσης). Ανατρέξτε σε ξεχωριστές οδηγίες για
το άδειασμα της συσκευής. Αναπληρώστε με νέο ανταλλακτικό.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥΣ. Ανοίξτε
προσεκτικά τη συσκευασία. Αφαιρέστε το καπάκι από τη
συσκευή και κατανείμετε ομοιόμορφα τους κρυστάλλους στο
δοχείο μέχρι την ένδειξη «MAX». Τοποθετήστε το καπάκι και
ο συλλέκτης υγρασίας είναι έτοιμος για χρήση. Τοποθετήστε
τη συσκευή σε μια σταθερή και ίσια επιφάνεια. Ο συλλέκτης
υγρασίας είναι εύκολο να αδειάσει μόλις διαλυθεί πλήρως το
αλάτι. Ανατρέξτε σε ξεχωριστές οδηγίες για το άδειασμα της
συσκευής. Αναπληρώστε με νέο ανταλλακτικό. Α∆ΕΙΑΣΜΑ
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Ανοίξτε τη συσκευή σε εσωτερικούς χώρους
πάνω από την τουαλέτα και αδειάστε το δοχείο. 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: αυτά
τα υλικά κινδυνεύουν ωα χαλάσουν.
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:  Σε χαμηλές θερμοκρασίες ο συλλέκτης υγρασίας
λειτουργεί πιο αργά και μπορεί να πετρώσει. Η αύξηση της
θερμοκρασίας θα επιταχύνει ξανά την εργασία. Αποφύγετε την
επαφή με δέρμα, ξύλο, πέτρα και μέταλλο, καθώς αυτά τα υλικά
μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό: Χλωριούχο ασβέστιο

Χρώμα: Λευκό

Αρωματικά: Ναί

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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ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
Τουλάχιστον 24 μήνες από την παραγωγή.
Φυλάσσετε σε καλά σφραγισμένη συσκευασία σε δροσερό, ξηρό
και χωρίς παγετό μέρος.
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