
TECHNICKÝ LIST
CERESIT STOP VLHKOSTI  - NÁHRADNÍ TABLETY 500G

Popis výrobku
Použití náhradních tablet společně s přístrojem Ceresit STOP vlhkosti pomůže účinně vyřešit problém s vlhkostí ve vašem domě. Není zapotřebí elektrická energie.

Náhradní tablety v přístroji Ceresit Stop vlhkosti:
Pomáhají odstranit kondenzaci, plísňový zápach, houby a plísně, odlepující se tapety.
Pomáhají snížit množství roztočů a omezují růst plísní, hlavní příčiny alergií a astmatu/ pomáhají redukovat revmatismus. 

Náhradní tablety jsou složeny z ultra absorbujících krystalů.
Ty zachycují a fi xují přebytečnou vzdušnou vlhkost a převádí ji do solného roztoku.
Slaný roztok (solanka) je shromažďován v níže umístěné nádobě.

Tablety o hmotnosti 500g  jsou uzpůsobeny zejména pro použití společně s přístrojem. Jsou však také vhodné do většiny absorbérů vlhkosti dostupných 
na trhu*.Může být umístěn horizontálně i vertikálně. Tableta o hmotnosti 500 g je ideální pro pokoj o rozměru 20 m2 (kuchyň, koupelna, ložnice). Může být umístěn 
na podlaze, na nábytku nebo na polici. 
Může být také použit na chalupách, chatách, ve vinných sklepech, sklepních prostorách, dílnách, obchodech, karavanech, lodích, na všech místech, které nejsou 
trvale obydleny, nejsou vytápěny, jsou špatně izolovány, nebo kde se vytváří velké množství vzdušně vlhkosti (např. prádelny).
Pro větší pokoje použijte více přístrojů (do každého umístěte jednu náplň).

Tablety:  500g / průměr: 100mm / tloušťka: 43 až 45mm  
Barva tablety: Bílá 
Složení tablety: Chlorid vápenatý 
Dostupné vůně: Bez vůně
Další výhoda : Pohlcuje pachy
Skladování: 24 měsíců pro neparfémované tablety.  Skladujte na suchém místě při teplotě vyšší než 0 °C.

Tento produkt je považován za nebezpečný. 
Pro více detailů a před použitím se prosím seznamte s Bezpečnostním listem na webové stránce  www.stop-vlhkosti.cz.

Okamžitá absorpce:  První pokles do méně než 24 h
Dlouhotrvající absorpce: Cca 2 měsíce* v pokoji o velikosti 20m2 nebo 50m3. Ve větších pokojích použijte větší počet přístrojů
Roztok sbírající vodu (solanka): Závisí na tvaru a otevírání přístroje (viz. Specifi kace přístroje) 
    Ex: Průměr:1L * - může absorbovat až 1.5L*, při použití přístroje Ceresit stop vlhkosti 20m2
Účinnost:   Závisí na přístroji (viz. Specifi kace přístroje)
Parfemace:  Progresivní difůze po celou dobu účinnosti tablety, která je založena na enkapsulační technologii.
Maximální bezpečnost: Nespotřebovává energii
Bezpečný:    Není zapotřebí žádný 
    kontakt rukou, bezprašný, žádný odpad
Maximálně pohodlný: Solanka může být použita pro hubení plevele, 
    nebo pro rozpuštění sněhu a ledu na zemi.

* V závislosti na stupni vlhkosti a teplotě.

Zamezte kontaktu prášku z tablety nebo odpadní vody shromážděné ve sběrném roztoku (solance), se zlatými nebo chromovanými povrchy, kůží, tkaninou, ko-
berci nebo jinými podlahovými krytinami. V případě potřísnění okamžitě omyjte postižené povrchy teplou vodou a čpavkem, a potom opláchněte.
Používejte při teplotách vyšších než 10°C.

1.  Otevřete sáček s tabletou, aniž byste se jí dotkli, v případě manipulace s tabletou použijte gumové rukavice.
2.  Umístěte tabletu na podpěru, která je k tomu určená.
3. Po umístění tablety uzavřete zařízení.
4.  Po úplném zmizení tablety , vyprázdněte sběrnou nádobu na vodu a vylijte její obsah na toaletě.
 Odstraňte rezidua. Po manipulaci si umyjte ruce.

Distributor: Henkel ČR, spol. s r.o., U Průhonu 10, Praha 7, 170 04
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Trvanlivost  (1 TAB v  20m2pokoji)
* V závislost i na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu

Teplota nižší než 15 °C Teplota vyšší než 15 °C

Pod 65%HR cca  3-4 měsíce cca  2-3 měsíce

Nad 65%HR cca 2 měsíce cca 1,5 měsíce
Údaje o trvanlivosti pro 1 tabletu v přístroji Ceresit stop vlhkosti 20m2.
Výsledky se mohou lišit v závislosti na použitém zařízení.


