6308640 - Air Max® Moisture Absorber Ambiance Tab Blue Sky Κουτί 2x500 g L286

Air Max® Moisture Absorber Ambi-

Αποτελεσματικά ανταλλακτικά ταμπλέτας TAB+, με
βάση την πλέον προηγμένη τεχνολογία στον τομέα της
Λεκέδες / υπολείμματα : Τυχόν διαρροή υγρού μπορεί να προκαλέσει
λεκέδες. Στην περίπτωση δημιουργίας λεκέ, καθαρίστε άμεσα με άφθονο νερό,
σκουπίστε προσεκτικά και επαναλάβετε όσο χρειαστεί. Αποφεύγετε την επαφή
με δερμάτινες, ξύλινες, πέτρινες ή μεταλλικές επιφάνειες, καθώς τα υλικά αυτά
ενδέχεται να καταστραφούν.
Συμβουλή: Τοποθετείτε πάντα τον συλλέκτη υγρασίας Air Max® Ambiance σε
επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Βασικό συστατικό: Χλωριούχο ασβέστιο
Χρώμα: Λευκό
Συνθήκες αποθήκευσης
Τουλάχιστον 24 μήνες από την παραγωγή. Φυλάξτε στην καλά σφραγισμένη
συσκευασία σε στεγνό, δροσερό μέρος, όπου δεν υπάρχει πιθανότητα
σχηματισμού πάγου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
Αποτελεσματικά ανταλλακτικά ταμπλέτας TAB+, με βάση την πλέον προηγμένη
τεχνολογία στον τομέα της αφύγρανσης. Καταπολεμά την υγρασία σε όλους τους
χώρους διαβίωσης.
ΠΕΔIΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Καταπολεμά την υγρασία σε όλους τους χώρους διαβίωσης. Κατάλληλος για
χρήση στο καθιστικό, την κρεβατοκάμαρα, το μπάνιο, την τουαλέτα, κλπ.
ΙΔIOΤΗΤΕΣ
Κατάλληλες για όλες τις συσκευές του συλλέκτη υγρασίας Air Max® 450g και
500g.
· Ισχυρή δράση
· Βέλτιστη απορρόφηση υγρασίας
· Καθαρό, ασφαλές και υγιεινό προϊόν
· Διαθέσιμος με ουδέτερο ή διακριτικό άρωμα.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Χρήση: 500 g διαρκούν περίπου 3 μήνες σε χώρο έως περίπου 40 m³ και
απορροφούν περίπου 0,6 λίτρα νερό, ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία
και το μέγεθος του χώρου.
Οδηγίες χρήσης:
1.Κόψτε τη συσκευασία των ταμπλετών. 2. Αφαιρέστε το καπάκι της συσκευής
και τοποθετήστε την ταμπλέτα χωρίς τη συσκευασία της στο ειδικό δοχείο. 3.
Επανατοποθετήστε το καπάκι στη συσκευή. 4. Μπορείτε να αδειάσετε εύκολα τη
συσκευή, όταν η ταμπλέτα διαλυθεί εντελώς.
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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.

