
35942 - SACO DE RECARGAS PARA DESUMIDIFICADOR UHU LAVANDA 450 G ES/PT/EL

RECARGA DESUMIDIFICADOR NEUTRO SACO
450G
SACO DE RECARGA PRÁTICA PARA UHU DESUMIDIFICADOR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Saco de recarga prática para UHU Desumidificador

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

PROPRIEDADES
· Protege  contra a humidade 
· Saco de recarga pronto a usar 
· Não consome energia 
· Refresca o ar

PREPARAÇÃO
Segurança pessoal:  Wear protective gloves.

APLICAÇÃO
Cobertura:  450g funciona durante aproximadamente 3
meses numa sala 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:
Abra a embalagem com cuidado e retire o SACO DE
RECARGA. Retire a tampa do aparelho e coloque o saco de
recarga no recipiente. Atenção: certifique-se de que a bolsa
não sai para fora do dispositivo ficando bem encaixada.
Recoloque a tampa e o Desumidificador está pronto para
uso. Coloque o dispositivo numa superfície sólida e estável.
O Desumidificador é fácil de esvaziar, assim que o sal estiver
completamente dissolvido, descarte o saco de recarga vazio.
Consulte as instruções para esvaziar o dispositivo. Importante:
O líquido derramado pode causar manchas. Em caso de
manchas, lavar imediata e abundantemente com água e secar
bem. Repita se necessário. Evite o contato com couro e metal:
Manchas/resíduos:  O fluído derramado pode causar marcas
na superfície. Se o fluído for derramado, ele deve ser limpo
imediatamente com grandes volumes de água e esfregado
várias vezes até secar. Evite o contato com couro, madeira,
pedra e metal, pois esses materiais podem ser afetados
negativamente.
Pontos a ter em conta:  Em temperaturas mais baixas, o
Desumidificador funciona lentamente. Aumentar a temperatura
irá acelerar o processo novamente. Evite o contato com couro,
madeira, pedra e metal, pois esses materiais podem ser
afetados negativamente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química: Cloreto de cálcio

Cor: Branca

Perfumado: Sim

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Pelo menos 24 meses após a data de fabrico.
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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