6305780 - Air Max® Polnila Neutral 450 g Multi Language

Air Max® polnila

Praktično polnilo za Air Max Odstranjevalec vlage.
Madeži/ostanki: Razlita tekočina privlači vlago, zato se bo madež večal.
Madeže odstranite z obilo vode. Odstranite madeže s tekstila (preproge,
oblazinjeno pohištvo) z natrijevim sulfatom. Pripravite 5% raztopino z vodo
(50g/l) in poškropite po madežu. Pustite delovati 30 minut. Posušite s sušilcem
las ali električnim grelcem. Ostanke prahu posesajte s sesalcem. Če je potrebno,
ponovite postopek. Dobro splaknite umivalnik ali posodo. Izogibajte se kontaktu
z usnjem in kovino, saj ju tekočina lahko poškoduje.
Dodatni namig: Pri nižjih temperaturah deluje Air Max počasneje in lahko
se oblikujejo grudice. Ko se temperatura dvigne, začne ponovno normalno
delovati.
TEHNICNI PODATKI
Osnova: Kalcijev klorid
Barva: Belo
Specifikacije: Vpijanje vode: približno 1 gr vode na gram soli
ZIVLJENJSKA DOBA NA POLICI
Vsaj 24 mesecev od datuma proizvodnje. Shraniti v hladnem in suhem zaprtem
prostoru, zavarovanem pred zmrzaljo.

OPIS PROIZVODA
Praktično polnilo za Air Max Odstranjevalec vlage.
PODROCJE UPORABE
Uravnava previsoko stopnjo vlažnosti zraka v zaprtih prostorih z malo ali nič
prezračevanja s pomočjo higroskopskih kristalov. Primeren za npr. počitniške
prikolice, čolne, kuhinjske omare, podstrešja, kleti, shrambe, sobe za goste,
garderobne omare, vrtne hišice, kuhinjske omare, trezorje in pralnice.
LASTNOSTI
· Varuje vašo lastnino pred vlago
· Polnilo pripravljeno na uporabo
· Ne porabi energije
· Osvežuje zrak
· Čista uporaba
· Tiho delovanje
UPORABA
Pokritost: 450 gr deluje približno 3 mesece v prostoru do 30 m3 in vpije do 0,5
l vode, odvisno od temperature, vlažnosti zraka in velikosti prostora.
Navodila za uporabo:
Pazljivo odprite zunanjo embalažo in vzemite polnilo v beli vrečki. Odstranite
pokrov s posode Air Max in položite polnilo na rešetko. Pozor: pazite, da vrečka
ne ostane zunaj. Ponovno namestite pokrov na posodo in Air Max je pripravljen
na uporabo. Ko se polnilo popolnoma raztopi, zlijte nabrano tekočino v wc
školjko ali umivalnik. Vedno postavite Air Max posodo na stabilno ravno
površino, po možnosti v plastično posodo.
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Naša priporocila glede procesov uporabe in delovanja temeljijo na obsežnih raziskavah in prakticnih izkušnjah. Glede na obseg razlicnih materialov in pogojev pri katerih uporaba poteka, ne moremo odgovarjati za
dosežene rezultate in/ ali kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala kot posledica uporabe izdelkov. V vsakem primeru pa ostaja naša servisna služba na razpolago za vsa vprašanja in nasvete.

