6308650 - Tableta pentru Absorbant de umiditate Air Max® Ambiance Spring Blossom Cutie 2x100 g L286

Tableta Air Max® Ambiance

Tablete puternice pentru reîncărcarea Absorbantului de
umiditate Air Max® Ambiance.
Recomandare: Amplasaţi întotdeauna dispozitivul Air Max® Ambiance pe o
suprafaţă orizontală şi stabilă.
SPECIFICATII TEHNICE
Bază chimică: Clorură de calciu
Culoare: Alb
Condiţii de depozitare
Minimum 24 de luni de la data fabricaţiei.

DESCRIEREA PRODUSULUI
Tablete puternice pentru reîncărcarea Absorbantului de umiditate Air Max®
Ambiance bazate pe cea mai avansată tehnologie în domeniul absorbţiei
umidităţii. Combate condensul, umiditatea şi mucegaiul în spaţiile de locuit.
Contribuie la o viaţă sănătoasă.
DOMENIUL DE APLICARE
Combate umiditatea în spaţiile de locuit. Ideal pentru sufragerie, dormitor, baie,
toaletă, etc.
CARACTERISTICI
Potrivite pentru toate dispozitivele Air Max® de 100 g.
· Efect puternic
· Absorbţie optimă a umidităţii
· Curate, sigure şi igienice
· Disponibile în varianta naturală sau cu un parfum neutru
UTILIZARE
Acoperire: 100 g acţionează timp de aprox. 3 luni într-o cameră de până
la 10 m³ şi absoarbe aprox. 120 mililitri de apă, în funcţie de temperatură,
umiditatea aerului şi dimensiunea camerei.
Instrucţiuni de utilizare:
1. Tăiaţi cu grijă ambalajul tabletei. 2. Ridicaţi capacul şi puneţi tableta
în suportul special din dispozitiv, fără ambalaj. 3. Puneţi la loc capacul
dispozitivului. 4. Dispozitivul poate fi golit cu uşurinţă după ce tableta s-a
dizolvat complet.
Pete/reziduuri: Lichidul vărsat poate lăsa urme pe suprafeţe. Dacă vărsaţi
lichid, curăţaţi imediat folosind apă din belşug şi tamponând repetat până se
usucă. Evitaţi contactul cu pielea, lemnul, piatra şi metalul. Aceste materiale pot
fi atacate.
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Instructiunile noastre se bazeaza pe investigatii amanuntite si pe experienta practica. Totusi, având în vedere diversitatea larga a materialelor si a conditiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma
responsabilitatea asupra rezultatelor obtinute si/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Cu toate acestea, Departamentul Service va sta la dispozitie pentru informatii suplimentare legate de folosirea produselor.

