
Tento produkt je považován za nebezpečný. 
Pro více detailů a před použitím se prosím seznamte s Bezpečnostním listem na webové stránce  www.stop-vlhkosti.cz.
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Bezpečnost

Popis výrobku

TECHNICKÝ LIST
CERESIT STOP VLHKOSTI – ABSORPČNÍ SÁČKY (2 x 50g)

Ceresit stop vlhkosti absorpční sáček pro malé prostory  je kompaktní sáček obsahující 50 g ultra absorbujících aktivních krystalů.
Tento absorbér malé velikosti má dvojí funkci, redukuje vlhkost a parfémuje pokoj.
Ceresit stop vlhkosti absorpční sáček pro malé prostory je 100% bezpečný. Díky exkluzivní technologii se voda mění v gel.
Sáček je vyroben technologií, která umožní, aby voda pronikla do sáčku, zamezí však jejímu uniknutí nebo prosakování.

Ceresit stop vlhkosti absorpční sáček  je navržen pro použití v malých prostorech, zásuvkách (šatních) a automobilech. Je parfémovaný.

Čistí vzduch v místnosti tím, že stabilizuje vzdušnou vlhkost.
Udržuje ložní prádlo chráněné, suché a čisté.
Pomáhá zabraňovat skvrnám a plísňovému zápachu.
Pomáhá zabraňovat rozvoji roztočů a bakterií.
Parfémovaný.
Postupně se mění v gel.
2 funkce v 1 výrobku:   1) absorpce nadbytečné vlhkosti   
  2) Parfemace 
Dostupný v 2 x 50g sáčky v kartónové krabici.

Náplň:  50g v PE sáčku
Obsah náplně: Chlorid vápenatý
Parfemace: Levandule 

Dlouhotrvající absorpce:  V prostoru o rozměrech 1 až 2m2 až 8 týdnů*. Ve větších prostorech použijte více sáčků.
Dlouhotrvající parfumace:  Až 4 týdny
Maximální bezpečnost:  Nespotřebovává energii. 100% bezpečný výrobek. Žádný kontakt se solí,  žádné vytékání 
Maximálně pohodlný:  Díky své malé velikosti se vejde téměř všude (neměl by být zakryt).
    Hodí se do malých prostor, jako jsou např.: příborníky, zásuvky, automobily, sportovní tašky…
    Zabraňuje kondenzaci a plísňovému zápachu. Sáček pro jedno použití. Snadné použití. 
Vizuální indikace:    Průhledné okénko.

50g sáček je složen z ultra absorbujících krystalů. Zachycuje a fi xuje nadbytečnou vlhkost ve vzduchu a přeměňuje ji v gel.

1. Vyjměte sáček z fl ow pack obalu, který jej chrání.
2. Umístěte sáček na požadované místo, bílou stranou nahoru. Sáček nezakrývejte.
3. Jakmile je fl ow pack obal odstraněn, začíná sáček okamžitě fungovat.
4. Voda zůstává uvnitř sáčku a mění se v gel.
5. Jakmile je veškerý obsah sáčku přeměněn v gel, sáček vyměňte za nový a starý sáček vyhoďte.

Maximálně 2 roky ve svém hermetickém, uzavřeném a nepoškozeném obalu.
Skladujte na suchém místě, při teplotě vyšší než 0°C.

Zabraňte kontaktu náplně nebo roztoku shromažďující odpadní vodu se zlatými a chromovanými povrchy, kůží, tkaninami, koberci nebo jinými podlahovými 
krytinami. Pokud dojde k potřísnění, okamžitě omyjte postižené místo teplou vodou a čpavkem a potom opláchněte. Používejte při teplotách vyšších než 10°C.
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Vlastnosti
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Účinnost

Jak učinkuje

Návod k použití

Skladování

Upozornění


