35146 - Desumidificador UHU Original Neutro 1*900 G EL/PT/ES - 35145

Desumidificador Original

Para uma casa confortável

Instruções de utilização:
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO – REABASTECER COM SACO DE RECARGA OU
PASTILHA DE HUMIDADE
1. Corte cuidadosamente a embalagem, abra e retire o saco de recarga ou a
pastilha de humidade.
2. Retire a tampa do dispositivo e coloque o saco de recarga ou a pastilha no
recipiente.
Atenção: Certifique-se de que o saco de recarga não sai fora do dispositivo.
3. Coloque novamente a tampa e o Desumidificador está pronto para ser
utilizado.
4. Coloque o dispositivo numa superfície sólida e estável.
5. É fácil esvaziar o Desumidificador assim que o sal tiver completamente
dissolvido (elimine o saco de recarga vazio). Consulte as instruções à parte para
esvaziar o dispositivo.
6. Reabasteça com uma recarga nova.

Descrição do produto
Para uma casa confortável. Combate a humidade, a condensação e o cheiro a
mofo.
Campos de aplicação
Combate a condensação, os odores a mofo e bolor. O Desumidificador não
tem cheiro, é silencioso, não consome energia e é fácil de reabastecer. O
desumidificador reduz um nível de humidade relativa demasiado alto em todos
os espaços fechados, com pouca ou nenhuma ventilação. Ideal para caves,
garagens, sótãos, armários, caravanas, barcos, celeiros etc.
Propriedades
· Absorção ótima de humidade
· Fácil de reabastecer
· Adequado para todas as recargas de 450 g
Aplicação
Cobertura: 900 g chegam para aproximadamente 3 meses num espaço com
até cerca de 90 m³ e absorvem cerca de 1 litro de água com um enchimento de
900 g, consoante a temperatura, humidade e tamanho da divisão

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO – REABASTECIMENTO COM CRISTAIS
1. Corte cuidadosamente a embalagem.
2. Retire a tampa do dispositivo e distribua uniformemente os cristais no
recipiente até ao indicador “MAX”.
3. Coloque novamente a tampa e o Desumidificador está pronto a ser utilizado.
4. Coloque o dispositivo numa superfície sólida e estável.
5. É fácil esvaziar o Desumidificador assim que o sal tiver completamente
dissolvido. Consulte as instruções à parte para esvaziar o dispositivo.
6. Reabasteça com uma recarga nova.
ESVAZIAR O DISPOSITIVO
Abra as portas do dispositivo sobre a sanita e esvazie o depósito. Lave bem a
sanita com água.
Importante: O líquido derramado pode manchar. Em caso de manchas, lave
imediatamente com muita água
e seque devidamente. Repita se necessário. Evite o contacto com couro e metal:
estes
materiais podem ficar danificados.
Manchas/resíduos: O derrame de líquidos pode produzir marcas na superfície.
Em caso de derrame de líquidos, limpe imediatamente com muita água e
absorva sucessivamente até secar. Evite o contacto com couro, madeira, pedra e
metal, uma vez que estes materiais podem ser afetados negativamente.
Conselho: Coloque sempre o Desumidificador Air Max® Original numa
superfície plana e estável.
Pontos a ter em conta: A temperaturas mais baixas, o Desumidificador
tem um funcionamento mais lento e pode ocorrer aglomeração. Aumentar a
temperatura irá acelerar novamente o funcionamento. Evite verter a recarga
ou a humidade recolhida: couro, madeira, pedra e metal 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.
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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.
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Desumidificador Original

Para uma casa confortável
Condições de armazenamento
5 anos
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