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Absorpční tablety
PEARL

PEARL
POHLCOVAČ VLHKOSTI

TECHNICKÉ INFORMACE

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Náhradní tablety Ceresit Stop Vlhkosti 3v1 jsou určeny
do pohlcovače nadměrné vlhkosti Ceresit Stop Vlhkosti,
ve kterém pomáhají účinně řešit problémy s vlhkostí ve
vašem domě. Ke své činnosti přístroj nepotřebuje elektrickou energii ani baterie.

VLASTNOSTI

Stabilizuje vlhkost ovzduší v místnosti
Okamžitá a maximální účinnost
Zabraňuje vzniku plísní a pachů
Zabraňuje odlupování tapet, praskání malby a rezavění kovů způsobené vlivem nadměrné vlhkosti
• Ultraabsorbční krystalky pohlcují nadměrnou vlhkost
• Postupně mění nadměrnou vlhkost na roztok bez vzniku zápachu
• Maximální bezpečnost při manipulaci
•
•
•
•

POUŽITÍ

Přístroj Ceresit STOP Vlhkosti Pearl s jednou pohlcující tabletou 300 g lze používat v kuchyních, ložnicích
a menších prostorech do 25 m³, které nejsou vytápěné,
jsou slabě izolované nebo se v nich tvoří nadbytek páry.
Může být umístěn na zemi nebo na nábytku či poličce.
V případě potřeby použijte více přístrojů.

Tableta

300 g, bílo-modrá,
průměr 80 mm,
šířka 43 - 45 mm

Složení tablety

chlorid vápenatý,
složka pohlcující pachy

Parfémovaná
složka

neutrální,
broskvová vůně

Okamžitá
absorpce

první kapky viditelné
ve sběrné nádobě do 24 hodin

Trvanlivost
tablety

cca 2 měsíce v závislosti
na relativní vlhkosti vzduchu
a teploty v místnosti

Objem
pohlcené vody

1 tableta: průměrně
650 – 800 ml vody, v závislosti
na relativní vzdušné vlhkosti
a teploty v místnosti

Balení

2x 300 g tableta

Expirace

24 měsíců

TECHNOLOGIE

Absorpční tableta 3v1 je vyrobená z ultra absorpčních
aktivních krystalků, které zabezpečí optimální hodnoty
vlhkosti v místnosti. Ultra absorpční aktivní krystalky pohlcují nadměrnou vlhkost, která se shromažďuje v zásobníku přístroje v podobě roztoku.
Patentovaná technologie účinně neutralizuje pachy. Zápach nepřekrývá, ale redukuje ho až o 70%(1. Prokázáno
vědeckými testy. Aktivní složka pohlcující pachy se nachází v modré vrstvě tablety. Díky ní se pachy pohlcují během
celé doby trvanlivosti tablety.
Jemná broskvová vůně, která je součástí tablety 3v1, příjemně osvěží váš domov. Aktivní složka pohlcující pachy
a voňavá složka se nacházejí v modré vrstvě tablety. Díky
tomu jsou pachy a vlhkost pohlcovány rovnoměrně během celé životnosti tablety 3v1(2.
(1 Závisí na úrovni vzdušné vlhkosti a teploty.
(2 Údaje jsou výsledkem nezávislých kvalitativních a kvantitativních testů
redukce zápachu (viz údaje o neutralizaci pachů uvedené v grafech).

NÁVOD K POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ

SKLADOVÁNÍ

V případě náhlého zvýšení teploty nebo rychlého snížení
vlhkosti vzduchu v místnosti může roztok vysrážený ve
spodní části přístroje zhoustnout nebo zkrystalizovat.
Tento jev je normální a reverzní. Nemá žádné nežádoucí
účinky a vliv na zařízení. Zkrystalizovaný roztok roztaje
po nalití teplé vody do zásobníku.

1. Odstraňte vrchní kryt přístroje
2. Sáček s tabletou otevřete tak, abyste se tablety nedotýkali rukou.
3. Tabletu (tablety - v případě většího přístroje) vložte
do přístroje a vrchní kryt uzavřete. Přístroj umístěte
v místnosti tak, aby okolo něj bylo cca 10 cm volného
prostoru, pro lepší cirkulaci vzduchu.
4. Po spotřebování tablety vylijte vysráženou tekutinu do umyvadla nebo nebo toalety. Odstraňte zbytky, resp. povlak po tabletě (umytím přístroje v teplé
vodě). Po manipulaci s přístrojem si umyjte ruce.

Trvanlivost tablety 2v1 je 24 měsíců od data výroby vyznačeném na obale. Skladujte při teplotě nad 0°C na suchém místě.

Zamezte kontaktu náhradních tablet a vysrážené tekutiny shromážděné ve sběrné nádobě se zlatými nebo
chromovanými povrchy, kůží, textiliemi, koberci a jinými
podlahovými krytinami. V případě zasažení uvedených
povrchů je okamžitě omyjte teplou vodou a čpavkem,
potom pořádně opláchněte. Přístroj používejte při teplotě nad 10 °C.

BEZPEČNOST

Tento produkt obsahuje dráždivé složky, pro získání
dalších informací ohledně karty bezpečnostních údajů
navštivte stránku: www.mymsds.henkel.com.

UPOZORNĚNÍ: Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích
a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých
podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Používejte pouze doporučené výrobky.
Uvedením těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.
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