
35142 - UHU DESUMIDIFICADOR ORIGINAL 450G EL/PT/ES

UHU DESUMIDIFICADOR
ESTE DESUMIDIFICADOR COMBATE A HUMIDADE, A CONDENSAÇÃO E MAUS
ODORES.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Este Desumidificador combate a humidade, a condensação e
 maus odores.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
Combate a condensação e maus odores. Este desumidificador é
inodoro, silencioso, não gasta energia e é fácil de reabastecer.
Reduz o nível de humidade em todos os espaços fechados com
pouca ou nenhuma ventilação. Ideal para cave, garagem,
sótão, closet, caravana, barco, etc.

PROPRIEDADES
· Adequado para todas as recargas: íman e saco de recarga 
· Protege vários objectos da humidade 
· Não consome energia 
· Refresca o ar

PREPARAÇÃO
Segurança pessoal:  Wear protective gloves.

APLICAÇÃO
Cobertura:  450g funciona durante aproximadamente 3
meses num espaço até aproximadamente 45 m³ e absorve
aproximadamente 0,5 litros de água, dependendo da
temperatura, humidade e tamanho do espaço.
Instruções de utilização: 
INSTRUÇÕES DE USO - REABASTECIMENTO COM SACO
RECARGA OU ÍMAN DESUMIDIFICADOR: Abra a embalagem
com cuidado e retire o saco ou o íman. Retire a tampa do
dispositivo e coloque o saco ou o íman no recipiente. Atenção:
certifique-se de que o saco fica completamente encaixado no
dispositivo. Recoloque a tampa e o desumidificador está pronto
para uso. Coloque o dispositivo em uma superfície sólida e
estável. O desumidificador é fácil de esvaziar, assim que o sal
esteja completamente dissolvido. Reabasteça com uma nova
recarga. ESVAZIAR O DISPOSITIVO: Abra o dispositivo dentro
de casa sobre a sanita e esvazie o reservatório. Lave bem com
água. Importante: O líquido derramado pode causar manchas.
Em caso de manchas, lavar imediatamente com água. Repita se
necessário. Evite o contacto com couro e metal: esses materiais
estão sob risco de danos.
Manchas/resíduos:  O fluído derramado pode causar marcas
na superfície. Em caso de derrame, deverá ser limpo
imediatamente com água. Evite o contacto com couro, madeira,
pedra e metal, pois esses materiais podem ficar danificados.
Conselho:  Coloque o Desumidificador numa superfície plana e
estável.
Pontos a ter em conta:  Em temperaturas mais baixas, o
Desumidificador funciona lentamente. Evite o contacto com
couro, madeira, pedra e metal, pois esses materiais podem
ficar danificados.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química: Cloreto de cálcio

Cor: Branca

Perfumado: Sim

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
5 anos
Armazenar num local fresco e seco.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições
nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso
produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.
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