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Zapachowy pochłaniacz wilgoci w saszetce do stosowania w małych pomieszczeniach

WŁAŚCIWOŚCI
absorbuje nadmierną wilgoć
z powietrza, pozostawiając przyjemny
zapach lawendy
chroni tkaniny przed wilgocią oraz
brzydkim zapachem
natychmiastowe działanie
łatwa i wygodna w stosowaniu
ZASTOSOWANIE
Metylan Stop Wilgoci – saszetka lawendowa, absorbuje nadmiar wilgoci pozostawiając przyjemny, lawendowy zapach.
Szczególnie polecana do malych pomieszczeń. Mały rozmiar
saszetki pozwala na jej zastosowanie: w szafach, garderobach, półkach na buty, torbach sportowych, w samochodach
itp. Dzięki regularnemu stosowaniu pozwala zredukować poziom wilgoci, chroniąc tkaniny przed wilgocią oraz przykrym
zapachem.

DZIAŁANIE
Zastosowanie nowej technologii z ultraaktywnymi kryształami soli w saszetce, pozwala na natychmiastowe redukowanie
nadmiaru wilgoci, umożliwiając utrzymanie świeżego zapachu
lawendowego przez okres jej działania. Nagromadzony nadmiar wilgoci w saszetce zamienia się w żel. Specjalne, skonstruowane, bezpieczne opakowanie saszetki nie pozwala na
wydostawanie się nagromadzonej wilgoci - na zewnątrz.
Jedna saszetka 50 g wystarcza na około 8 tygodni
w pomieszczeniach o powierzchni do 2 m² – w zależności od
wilgotności powietrza oraz temperatury pomieszczenia.
W przypadku większych pomieszczeń należy zastosować więcej saszetek lawendowych. W przypadku mniejszego pomieszczenia czas działania wydłuży się.

INSTRUKCJA STOSOWANIA
1. Wyjąć saszetkę z opakowania i folii.
2. Umieścić saszetkę w wymaganym miejscu, białą strona do
góry.
3. Saszetka zaczyna działać natychmiast po wyjęciu.
4. W przypadku, kiedy zawartość torebki całkowicie przekształci się w żel, saszetkę należy zastąpić nową.

UWAGA
Należy unikać kontaktu saszetki lub płynnego roztworu
z powierzchniami złotymi, chromowanymi, skórzanymi, tkaninami, dywanami i innymi wykładzinami dywanowymi. Nie
wolno zakrywać saszetki. Po użyciu saszetki należy umyć ręce.
Należy stosować w temperaturze powyżej +10°C.
Działa drażniąco na oczy, nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Chronić przed dziećmi!

ZALECENIA
Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości
należy wykonać własne próby stosowania.
Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty
wcześniejsze.
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DANE TECHNICZNE

24 miesiące od daty produkcji przy składowaniu
w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Przechowywać w pomieszczeniach
w temperaturze powyżej 0°C.
Chronić przed mrozem!

OPAKOWANIA
Zawartość 100 g (2 saszetki po 50 g).

Skład saszetki:

chlorek wapnia

Zapach:

lawendowy

Czas działania saszetki:

do 8 tygodni*
w pomieszczeniach 1-2 m²

Właściwości zapachowe:

do 4 tygodni

* w zależności od wilgotności powietrza i temperatury
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