
64171 - UHU AIR MAX® DESUMIDIFICADOR COMPACT LAVANDA 100 G PT/ES/EL

DESUMIDIFICADOR COMPACTO
A SOLUÇÃO COMPACTA PARA PROBLEMAS DE HUMIDADE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Oferece proteção contra problemas de humidade e as suas
consequências, como mofo, danos causados pela água,
ferrugem e odores rançosos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
Devido ao seu tamanho compacto, é ideal para combate de
problemas de humidade de forma eficaz em carros, guarda-
roupas, caixas de armazenamento, malas de desporto,
armários de sapatos, caravanas, barcos, etc. Também é fácil de
pendurar com o suspensório incluído.

PROPRIEDADES
· Combate eficazmente a humidade 
· Tecnologia de gel: 300% de absorção - 100% à prova de
 vazamentos 
· Compacto e completo - sem necessidade de recipiente 
· Seguro e higiénico 
· Adequado para aplicações menores e instáveis 
· Inclusivo: fácil de fixar - para pendurar 
· Duração de 2-3 meses
· Adequado para aplicações de 5 m³ a 10 m³

PREPARAÇÃO
Segurança pessoal:  Usar luvas de proteção.

APLICAÇÃO
Instruções de utilização: 
Abra a embalagem e remova o Desumidificador Compact. Fixe
o suspensório, se necessário, nos orifícios destinados a esse fim.
Coloque com o lado impresso voltado para baixo ou contra a
parede no (pequeno) espaço onde o problema de humidade
é encontrado. Quando o Desumidificador Compact estiver
completamente preenchido com gel significa que está saturado
e poderá então ser descartado como lixo doméstico.
Pontos a ter em conta:  Evite o contato direto com metal, couro ou
outros materiais delicados com o lado branco / não impresso
da embalagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química: Cloreto de cálcio

Cor: Branca

Perfumado: Sim

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
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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