0011960 - Air Max® 2 σε 1 ροδακινο/μανγκο 40 g EN/EL

Air Max® Mini

Συσκευη που καταπολεμα με ισχυρο τροπο τη συμπυκνωση,
την υγρασια και τη μυρωδια κλεισουρας.
ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
Μειωνει με χρηση ενεργων υγροσκοπικων κρυσταλλων την υπερβολικη σχετικη
υγρασια σε μικρους (κλειστους) χωρους με ελαχιστο η καθολου εξαερισμο.
Απελευθερωνει ταυτοχρονα υπεροχο αρωμα.

Συνθήκες αποθήκευσης
Τουλάχιστον 24 μήνες από την παραγωγή. Φυλάσσετε την καλά σφραγισμένη
συσκευασία σε δροσερό, ξηρό χώρο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος σχηματισμού
πάγου.

ΠΕΔIΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Μειώνει την υπερβολική σχετική υγρασία σε μικρούς (κλειστούς) χώρους με
ελάχιστο ή καθόλου εξαερισμό. Κατάλληλο, μεταξύ άλλων, για ντουλάπες,
μετρητές, αποθηκευτικούς χώρους τροφίμων, χρηματοκιβώτια και ντουλάπια
κουζίνας. Απελευθερώνει ταυτόχρονα υπέροχο άρωμα.
ΙΔIOΤΗΤΕΣ
· Προστατεύει την πολύτιμη περιουσία σας από την υγρασία
· Απελευθερώνει υπέροχο άρωμα
· Δεν καταναλώνει ενέργεια
· Φρεσκάρει τον αέρα
· Καθαρό στη χρήση
· Αθόρυβο
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Χρήση: Το Air Max® 2σε1 ροδάκινο/μάνγκο διαρκεί περίπου 6 εβδομάδες
σε χώρο έως περίπου 3 m³ και απορροφά περίπου 40 g νερού, ανάλογα με τη
θερμοκρασία, την υγρασία και το μέγεθος του χώρου.
Οδηγίες χρήσης:
Απομακρύνετε το προστατευτικό καπάκι τραβώντας το χείλος προς τα πάνω. Για
να ενεργοποιηθεί το Air Max® 2σε1, περιστρέψτε ως το υψηλότερο σημείο μέχρι
να ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο. Τοποθετείτε πάντα το Air Max® 2σε1 σε
επίπεδη, σταθερή επιφάνεια με τα ανοίγματα προς τα πάνω. Όταν το κατώτερο
τμήμα του Air Max® 2σε1 γεμίσει με υγρό, σημαίνει ότι έχει εξαντληθεί. Το Air
Max® 2σε1 δεν αναπληρώνεται. Μπορείτε να απορρίψετε την άδεια συσκευή στο
σύνολό της στον κάδο απορριμμάτων.
Λεκέδες / υπολείμματα : Τυχόν διαρροή υγρού μπορεί να προκαλέσει λεκέδες.
Οι λεκέδες αυτοί προσελκύουν την υγρασία. Απομακρύνετε τους λεκέδες με
άφθονο νερό. Απομακρύνετε τυχόν λεκέδες σε ύφασμα (μοκέτα, ταπετσαρία
επίπλων) με θειικό νάτριο. Διαλύστε το σε νερό σε ποσοστό 5% (50 g/l) και
ψεκάστε στον λεκέ. Αφήστε να δράσει για περίπου 30 λεπτά. Στη συνέχεια,
στεγνώστε χρησιμοποιώντας πιστολάκι μαλλιών ή θερμάστρα. Απομακρύνετε
τα υπολείμματα σκόνης με ηλεκτρική σκούπα. Επαναλάβετε αν χρειάζεται.
Ξεπλύνετε καλά το νιπτήρα ή το νεροχύτη με νερό. Αποφεύγετε την επαφή με
δερμάτινες ή μεταλλικές επιφάνειες. Τα υλικά αυτά ενδέχεται να καταστραφούν.
Σημεία προσοχής : Σε χαμηλές θερμοκρασίες, ο συλλέκτης υγρασίας
Moisture Absorber δεν δρα εξίσου γρήγορα και ενδέχεται να δημιουργηθούν
συσσωματώσεις. Η αύξηση της θερμοκρασίας επιταχύνει και πάλι τη δράση.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Βασικό συστατικό: Χλωριούχο ασβέστιο
Χρώμα: Λευκό
Ειδικές προδιαγραφές: Απορρόφηση νερού: περίπου 1 g νερού ανά
γραμμάριο άλατος.
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Σημείωση: Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι το αποτέλεσμα προσεκτικά εκτελεσμένων δοκιμών. Το παρών Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων έχει ετοιμαστεί με βάση την εμπειρία μας ώστε να παρέχει τις καλύτερες
συμβουλές συγκόλλησης. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα αποτελέσματα ή για οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται, καθώς εμπλέκονται πληθώρα παραγόντων (τύπος και συνδυασμός υλικών καθώς και μέθοδος εργασίας) τα
οποία είναι πέρα από τον έλεγχο της εταιρείας μας. Οι χρήστες πρέπει να εφαρμόζουν τις δικές τους δοκιμές και ελέγχους. Ευθύνη γίνεται μόνο αποδεκτή όσον αφορά την σταθερά υψηλή ποιότητα του προϊόντος μας.

