6306132 - Συσκευη Bison Air Max® Ουδετερο αρωμα 1 kg - Πολυγλωσσο

Συσκευες Air Max®

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΥΡΩΔΙΑ
ΜΟΥΧΛΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ Η ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
Συσκευη που καταπολεμα τη συμπυκνωση, την υγρασια και τη μυρωδια μουχλας
σε χωρους με ελαχιστο η καθολου εξαερισμο.
ΠΕΔIΟ 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.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Βασικό συστατικό: Χλωριούχο ασβέστιο
Χρώμα: Λευκό
Ειδικές προδιαγραφές: Απορρόφηση νερού: περίπου 1 γραμμάριο νερού ανά
γραμμάριο άλατος.
Συνθήκες αποθήκευσης
Τουλάχιστον 24 μήνες από την παραγωγή. Φυλάξτε στην καλά σφραγισμένη
συσκευασία σε στεγνό, δροσερό μέρος, όπου δεν υπάρχει πιθανότητα
σχηματισμού πάγου.

ΙΔIOΤΗΤΕΣ
· Κατάλληλο για όλα τα ανταλλακτικά Air Max®: Ανταλλακτικό Air Max® και
Ταμπλέτες Air Max® Turbo Tab
· Προστατεύει την πολύτιμη περιουσία σας από την υγρασία
· Δεν καταναλώνει ενέργεια
· Φρεσκάρει τον αέρα
· Καθαρό στη χρήση
· Αθόρυβο
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Χρήση: Το Airmax® Ultra 1 kg διαρκεί περίπου 3 μήνες σε χώρο έως περίπου
60m³ και απορροφά περίπου 1 λίτρα νερό, ανάλογα με τη θερμοκρασία, την
υγρασία και το μέγεθος του χώρου.
Οδηγίες χρήσης:
Οδηγίες χρήσης για αναπλήρωση με Ανταλλακτικά Air Max®. Αφαιρέστε το
λευκό καπάκι από τη συσκευή Air Max® και τοποθετήστε τη σακούλα του
ανταλλακτικού στο δοχείο. Επανατοποθετήστε το λευκό καπάκι και το Air Max®
είναι έτοιμο για χρήση. Όταν το ανταλλακτικό διαλυθεί εντελώς, μπορείτε να
αδειάσετε απλώς τη συσκευή Air Max® στην τουαλέτα ή το νεροχύτη. Απορρίψτε
την άδεια σακούλα του ανταλλακτικού στον κάδο απορριμμάτων. Οδηγίες χρήσης
για αναπλήρωση με Ταμπλέτες Air Max® Turbo Tab 450 g. Κόψτε προσεκτικά την
πλαστική σακούλα. Αφαιρέστε το καπάκι από τη συσκευή και τοποθετήστε την
ταμπλέτα Turbo Tab στο δοχείο. Χρησιμοποιήστε μία ταμπλέτα Turbo Tab για 450
g Air Max® (κατάλληλο για χώρους έως 30 m³). Επανατοποθετήστε το καπάκι
και το Air Max® είναι έτοιμο για χρήση. Όταν η ταμπλέτα Turbo Tab διαλυθεί
εντελώς, μπορείτε να αδειάσετε απλώς τη συσκευή Air Max® στην τουαλέτα
ή το νεροχύτη. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή Air Max® σε επίπεδη σταθερή
επιφάνεια, κατά προτίμηση σε λεκάνη.
Λεκέδες / υπολείμματα : Τυχόν διαρροή υγρού μπορεί να προκαλέσει λεκέδες.
Οι λεκέδες αυτοί προσελκύουν την υγρασία. Απομακρύνετε τους λεκέδες με
άφθονο νερό. Απομακρύνετε λεκέδες σε υφάσματα (μοκέτες, 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, το Airmax® δεν δρα εξίσου
γρήγορα και ενδέχεται να δημιουργηθούν συσσωματώσεις. Η αύξηση της
θερμοκρασίας επιταχύνει και πάλι τη δράση.

Bison International B.V. - P.O. Box 160 - NL 4460 AD Goes

maximumagainstmoisture.com

1

6306132 20190303

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.

