Ceresit AERO360° TAB 2в1 (450 g)
Свойства
1. Новата система Ceresit AERO360°
абсорбира излишната влага и неутрализира лошите миризми със своята
уникална 360° въздушна циркулация.
2. Таблетката на Ceresit AERO360° превръща влагата в солен разтвор.
3. Солният разтвор се събира в резервоара на устройството Ceresit AERO360°
Не се нуждае от електрическо захранване
Екологично и удобно: Не се изхвърлят използвани
торбички

определение
Таблетката AERO360° TAB, използвана заедно с влагоабсорбатор Ceresit AERO360°, ще Ви помогне да се
справите с проблемите с излишната влага във Вашето
жилище.
Предимства на таблетката AERO360° TAB, поставена във
влагоабсорбатор Ceresit AERO360°:
• Ще предпази Вашия дом: ще спомогне за намаляване на влагата, конденза, миризмата на мухъл, плесените и мухъла, отлепянето на тапети, алергиите.
• Ще подобри Вашето благосъстояние: ще допринесе
за потискане на развитието на домашните акари и
на плесенните гъби - основна причина за алергии/
астма. Спомага за намаляване на ревматичните
заболявания.
Препоръчвани от AFPRAL*:
Таблетката AERO360° TAB се препоръчва
от AFPRAL (Френската асоциация за превенция на алергиите).
AFPRAL препоръчва на алергичните потребители използването на влагоабсорбатори
с таблетка AERO360° TAB 2в1, което гарантира комфортна и уютна атмосфера у дома, подтискайки развитието на различни алергени (домашни акари, плесенни
гъбички), които са невидими за човешкото око, но които
вдишваме и които се развиват най-вече във влажни и
непроветриви помещения.
*Препоръката се базира на качествен тест, проведен от

AFPRAL през 2006 година върху множество алергични
семейства във всички френски области (резултатите могат
да бъдат предоставени при поискване).

Употреба
Таблетката AERO360° TAB 2в1 е специално създадена за
влагоабсорбатор - Ceresit AERO360° за 50 m3 (20 m2) и
100 m3 (40 m2).

Една таблетка AERO360° TAB е идеална за помещения
с площ 50 m3 (20 m2) (кухни, бани, спални, т.н.) с лоша
въздушна циркулация. Тя може да се постави на пода, както
и върху някои мебели, върху шкафове, полици. Подходяща
е за употреба във вили, винарски изби, мазета и сутерени,
работилници, магазини, шкафове, каравани, яхти и кораби,
на места, които рядко се обитават, не се отопляват редовно,
имат лоша изолация или в които се образуват големи количества водни пари (например в перални помещения).
За по-големи помещения използвайте по-голямото устройство Ceresit AERO360° 900 g или повече на брой устройства.

Описание
Таблетка

450 g / диаметър: 100 mm / дебелина: 41 до
44 mm

Цвят
на таблетката

Двуцветна (бяло и синьо)

Състав
на таблетката

Калциев хлорид

Други
предимства

Против неприятни миризми
Увеличена площ на абсорбция

Аналитичен тест за неутрализация на неприятни миризми

Незабавна
абсорбция

Първата капка се образува след по-малко от
12 часа*

Продължителна
абсорбция

Приблизително 3 месеца* в помещение с
площ 20 m2 (около 50 m3).

Максимална
безопасност

Не консумира електрическа енергия
Безопасна: не е необходим контакт с ръцете
Не се образува прах
Няма отпадъци
360° ВЪЗДУШНА ЦИРКУЛАЦИЯ
Системата за абсорбиране на влага
AERO360° се базира на физичен принцип –
колкото повече контакт има таблетката с въздуха, толкова по-големи са абсорбиращите
ѝ свойства. Аеродинамичното устройство има
уникален 360° Въздушен Тунел, позволяващ
на въздуха да циркулира навсякъде около и
през таблетката.
Изключително абсорбиращата таблетка има
подобрена вълнообразна форма и отвор в
средата, увеличаващи повърхността за повече контакт с въздуха и по-добри характеристики на системата. Така се постига до 40%
по-висока ефективност.

Технология

* В зависимост от влажността и температурата.

ТЕХНОЛОГИЯ 2В1
Двуцветната таблетка AERO360° е съставена
от изключително активни кристали и включва
патентована технология против миризми.
Неприятните миризми ефективно се неутрализират до 70%**, без да се замаскират.
* по стандарт на Henkel
**потвърдено от външна специализирана лаборатория през
Дек.2009

Концентрация на неприятни миризми (ng/L)

Технически данни

(след 16ч. в кабинки с обем 3 m3)

Неутрална таблетка

Миризма на мухъл 1 (Метил-изо борнеол)

Таблетка с неутрализатор на
неприятни миризми
Миризма на мухъл 2 (Метил геосмин)

Миризма на урина (n-Морфолин)

Указания
1) Натиснете символа на капака на устройството и го
отворете чрез плъзгане.
2) Отворете опаковката на таблетката без да я докосвате. Ако контактът е неизбежен, използвайте гумени
ръкавици
3) Поставете таблетката AERO360° TAB на оста със синята страна надолу и затворете устройството.
4) Когато таблетката се изразходва напълно, излейте в
тоалетната събраната вода през отвора за почистване на
устройството
Изчистете остатъците с топла вода.

Съхранение
18 месеца
Да се съхранява в сухо помещение, при температура
над 0°C.

Предупреждения
За да се гарантира оптимална въздушна циркулация,
поставете устройството поне на 10 cm от стената. Да не
се допуска контакт на AERO360° TAB или на събрания
солен разтвор с позлатени, хромирани повърхности,
кожа, текстил, килими или други подови покрития.
В случай на контакт, незабавно да се измият с топла
вода.
Да се използва при температура над 10°C.

Безопасност
Xi Дразнещ
Този продукт е класифициран като опасен, за подробности и преди употреба моля запознайте се с Информационния лист за безопасност на Интернет страницата
www.stopvlaga.bg или www.ceresit.bg

Част от
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Бизнес Парк София, сгр.2, ет.4,
Òåë.: 02/806 39 00, henkel.lepila@bg.henkel.com, www.stopvlaga.bg

