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Σημείωση: Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι το αποτέλεσμα προσεκτικά εκτελεσμένων δοκιμών. Το παρών Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων έχει ετοιμαστεί με βάση την εμπειρία μας ώστε να παρέχει τις καλύτερες 
συμβουλές συγκόλλησης.  Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα αποτελέσματα ή για οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται, καθώς εμπλέκονται πληθώρα παραγόντων (τύπος και συνδυασμός υλικών καθώς και μέθοδος εργασίας) τα 
οποία είναι πέρα από τον έλεγχο της εταιρείας μας.  Οι χρήστες πρέπει να εφαρμόζουν τις δικές τους δοκιμές και ελέγχους. Ευθύνη γίνεται μόνο αποδεκτή όσον αφορά την σταθερά υψηλή ποιότητα του προϊόντος μας.

ΑποτελεσμΑτικΑ ΑντΑλλΑκτικΑ συλλεκτη υγρΑσιΑσ Magnet, 
με βΑση την πλεον προηγμενη τεχνολογιΑ στον τομεΑ 

UHU συλλεκτησ υγρΑσιΑσ 
34833 - UHU MoistUre Absorber® MAgnet neUtrAl box 1*450g es/Pt/el - 34830

Λεκέδες / υπολείμματα : Τυχόν διαρροή υγρού μπορεί να προκαλέσει 
λεκέδες. Σε περίπτωση διαρροής υγρού, αυτό πρέπει να καθαριστεί αμέσως με 
μεγάλη ποσότητα νερού και να σκουπιστεί επανειλημμένα μέχρι να στεγνώσει. 
Αποφεύγετε την επαφή με επιφάνειες από δέρμα, ξύλο, πέτρα και μέταλλο, 
καθώς τα υλικά αυτά ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά.
Συμβουλή: Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή του συλλέκτη υγρασίας  σε επίπεδη 
και σταθερή επιφάνεια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Βασικό συστατικό: Χλωριούχο ασβέστιο
Χρώμα: Λευκό

ΣυΝθήΚΕΣ ΑΠΟθήΚΕυΣήΣ
5 έτη  Φυλάσσετε σε καλά σφραγισμένη συσκευασία, σε στεγνό, δροσερό μέρος, 
όπου δεν υπάρχει πιθανότητα σχηματισμού πάγου.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟioΝΤΟΣ
Αποτελεσματικά ανταλλακτικά συλλέκτη υγρασίας  Magnet, με βάση την πλέον 
προηγμένη τεχνολογία στον τομέα της απορρόφησης υγρασίας. Ο συλλέκτης 
υγρασίας  Magnet καταπολεμά την υγρασία, τη συμπύκνωση και τη μυρωδιά 
κλεισούρας για διάστημα 2-3 μηνών και συμβάλλει σε ένα άνετο και υγιεινό σπίτι.

ΠΕΔiΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Καταπολεμά την υγρασία σε όλους τους χώρους διαβίωσης. Κατάλληλο για 
χρήση στο καθιστικό, την κρεβατοκάμαρα, το μπάνιο, την τουαλέτα κλπ. 

ΙΔioΤήΤΕΣ
Κατάλληλο προϊόν για όλες τις συσκευές UHU συλλέκτης υγρασίας 450 g και 900 
g.
· Ισχυρή δράση.
· Βέλτιστη απορρόφηση υγρασίας.
· Καθαρό, ασφαλές και υγιεινό προϊόν.
· Διαθέσιμο με ουδέτερο ή διακριτικό άρωμα.

ΕΦΑΡΜΟΓή
Χρήση: Το προϊόν Συλλέκτης υγρασίας magnet 450 g διαρκεί περίπου 3 μήνες 
σε χώρο έως 45 m³ και απορροφά περίπου 0,5 λίτρο νερού, ανάλογα με τη 
θερμοκρασία, την υγρασία και το μέγεθος του χώρου.
Οδηγίες χρήσης:
 Κόψτε τη συσκευασία της ταμπλέτας.   
 Αφαιρέστε το καπάκι της συσκευής και τοποθετήστε την ταμπλέτα χωρίς τη 
συσκευασία της στο ειδικό δοχείο.
 Επανατοποθετήστε το καπάκι στη συσκευή.
 Μπορείτε να αδειάσετε εύκολα τη συσκευή, όταν η ταμπλέτα διαλυθεί εντελώς. 


