
TECHNICKÝ LIST

 CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

2x50 g absorpční sáčky levandule na individuální použití; ideální 
na velmi malé, uzavřené prostory s rozlohou 1-2 m2 se špatnou 
cirkulací vzduchu.

 VLASTNOSTI

•  Absorpční sáček 50 g intenzivně pohlcuje nadměrnou 
  vlhkost.

•  Sáček přeměňuje vlhkost na gel.

•  Zajišťuje cirkulaci vzduchu, ale zároveň zabraňuje 
  nashromážděné vlhkosti uniknout.

•  Sáček zajišťuje dlouhotrvající svěží vůni.

 POUŽITÍ

Absorpční sáček 50 g je ideální na použití do místnosti s rozlohou 
1-2 m2 se špatnou cirkulací vzduchu. Do větších místností použij-
te náš výrobek: Stop Vlhkosti Aero 360°.

 TECHNICKÉ INFORMACE

Dlouhotrvající 
absorpce

V prostoru s rozměry 1 - 2 m2   
až 8 týdnů.* Do větších prostorů 
použijte více sáčků. 
*V závislosti na úrovni vlhkosti a teploty v místnosti

Dlouhotrvající vůně Více než 4 týdny

Složení sáčku Polopropustná membrána/PE

Složení náplně Chlorid vápenatý

Vůně Levandule

Trvanlivost 3 roky

 SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém místě při teplotě nad 0°C. Trvanlivost sáčku 
je 3 roky při doporučeném skladování, v uzavřeném a nepoško-
zeném obalu.

 TECHNOLOGIE

STOP VLHKOSTI: Absorpční sáček 50 g je složen z ultra absorpč-
ních krystalků. Zachytává a fixuje nadbytečnou vlhkost ve vzdu-
chu a přeměňuje ji na gel.

BEZPEČNOST: Polopropustná membrána zajišťuje cirkulaci vzdu-
chu, ale zároveň zabraňuje nashromážděné vlhkosti uniknout. 

VŮNE: PE perly zajišťují dlouhotrvající a vysoce intenzivní vůni.

 NÁVOD NA POUŽITÍ

1. Sáček vyjměte z plastového obalu. Jakmile je plastový obal  
  odstraněn, sáček začíná okamžitě fungovat.

2. Sáček umístěte na požadované místo, bílou stranou nahoru.  
  Nezakrývejte jej.

3.  Jakmile se celý obsah sáčku přemění na gel, sáček vyměňte  
  za nový a starý vyhoďte.
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Absorpční sáčky
levandule 2x50 g



DISTRIBUTOR
Henkel ČR, spol. s r.o.,
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
Tel.: +420 220 101 101
www.stop-vlhkosti.cz

 UPOZORNĚNÍ

Zabraňte kontaktu náplně nebo roztoku shromažďujícím odpado-
vou vodu se zlatými nebo chromovanými povrchy, kůží, tkanina-
mi, koberci nebo jinými podlahovými krytinami. Pokud dojde k 
postříkání, okamžitě umyjte zasažené místo teplou vodou a čpav-
kem a následně opláchněte. Používejte při teplotě vyšší než 10°C.

 

 BEZPEČNOST

Před použitím výrobku si přečtěte bezpečnostní list.

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.


