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DESUMIDIFICADOR AMBIANCE 100G

Combate a humidade nos espaços da habitação.

Instruções de utilização:
Utilização inicial e recarga
1. Levante a tampa do dispositivo.
2. Corte cuidadosamente a embalagem que contém a pastilha para a retirar.
3. Introduza a pastilha sem a embalagem no suporte especial do dispositivo.
4. Volte a colocar a tampa do dispositivo.
5. Quando a pastilha estiver completamente desfeita, o dispositivo pode ser
esvaziado facilmente.

Descrição do produto
Combate a condensação, humidade e cheiro a bafio em espaços de habitação.
Ótima absorção de humidade graças ao seu sistema único de circulação de
ar. Extremamente adequado para usar na sala de estar, no quarto, na casa de
banho, etc.
Campos de aplicação
Graças ao seu design com estilo o Air Max® Desumidificador Ambiance é
extremamente adequado para usar em salas de estar, quartos, casas de banho,
instalações sanitárias, etc.
Propriedades
· Combate eficazmente a humidade (relativa) excessivamente elevada.
· Ação muito rápida graças ao exclusivo sistema de circulação de ar
· Utilização limpa, fácil e segura
· Inclui 1 potente TAB+
· Recarregável em neutro ou com uma fragrância subtil.

Esvaziamento
1. Rode a tampa do dispositivo (para a esquerda) e retire-a do reservatório.
2. Coloque-a numa superfície que possa ficar molhada, por ex. jornal/lavatório.
3. Esvazie o reservatório no lavatório ou na sanita usando o bico, depois enxague
bem com água.
4. Volte a enroscar a tampa no depósito até ouvir um estalido e insira uma
pastilha nova.”
Manchas/resíduos: Os pingos do fluido podem causar manchas nas
superfícies. Estas manchas continuam a atrair humidade. Remova as manchas
com água em abundância. As manchas em materiais têxteis (revestimento do
chão, estofos) podem ser removidas com sulfato de sódio. Prepare uma solução
de 5% com água (50 g/l) e espalhe na mancha. Deixe atuar durante cerca de 30
minutos. Depois seque a mancha com um secador de cabelo ou um aquecedor
elétrico. Remova o pó remanescente com um aspirador. Repita o processo, se
necessário. Enxague o lavatório ou banheira com água em abundância.
Conselho: Coloque sempre o desumidificador Air Max® Ambiance numa
superfície plana e estável.
Pontos a ter em conta: Para recarregar, use apenas as pastilhas do Vochtvreter
500 g ou o saco de recarga do Vochtvreter 450 g/500 g. Não efetue a recarga
com cristais soltos. Evite o contacto com cabedal, madeira, pedra e metal, pois
estes materiais podem ser afetados negativamente.
Especificações técnicas
Base química: Cloreto de cálcio
Cor: Branca
Especificações: Absorção de água: cerca de 1 grama de água por grama de sal.

Aplicação
Cobertura: 100 g duram aproximadamente 3 meses numa divisão com um
volume até 10 m³ e absorvem cerca de 120 mililitros de água, dependendo da
temperatura, da humidade do ar e da dimensão da divisão.
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Esta informação resulta da realização de testes rigorosos. Esta Ficha Técnica foi preparada com o melhor do nosso conhecimento para lhe fornecer aconselhamento durante a colagem. Não podemos ser responsabilizados
pelas consequências ou qualquer tipo de dano no âmbito da respectiva aplicação, dado que existem uma diversidade de factores envolvidos (tipo e combinação de materiais e métodos de trabalho) que estão para além do
nosso controlo. Os utilizadores devem efectuar as suas próprias verificações e ensaios. Apenas podemos assumir a responsabilidade pela consistente elevada qualidade do nosso produto.

