
Technický list – AERO360° 450g absorp ní tableta 1

TECHNICKÝ LIST
AERO 360° 450g absorp ní tableta

CHARAKTERISTIKA  VÝROBKU
Absorp ní tableta AERO 360° 450g do pohlcova e vlhkosti AERO 360°, který je ideální do místnosti s
rozlohou  20 m2 (50 m3)

VLASTNOSTI
1. AERO 360° je systém na pohlcovaní nadm rné vzdušné vlhkosti a

neutralizace zápachu s jedine ným systémem 360° vzdušné
cirkulace vzduchu.

2. AERO 360° absorp ní tablety m ní pohlcenou vzdušnou vlhkost na
roztok.

3. Pohlcená vlhkost se shromaž uje ve spodní asti prístroje AERO
360°.

Na svoji innost p ístroj nepot ebuje elektrickou energii.

Ohleduplný k životnímu prost edí.

POUŽITÍ
Pohlcova  vlhkosti AERO 360° 450g je ideální na použití do místnosti s rozlohou 20 m2. Do v tších místností
použijte víc p ístroj .
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TECHNICKÉ ÚDAJE
AERO360° tableta 450g  / pr r: 100 mm / hloubka: 41 – 44 mm
AERO360° barva tablety Bílo modrá
AERO360° složení tablety Chlorid vápenatý
AERO360° tableta – ostatní
výhody

Neutralizuje pachy. lenitý povrch tablety p ispívá ke zvýšení ú innosti
pohlcování nadm rné vlhkosti.

VLASTNOSTI
Okamžitá absorpce První kapky jsou viditelné již do 12 hodin*, Až o 40% vyšší ú innost
Trvanlivost tablety Až 3 m síce* v místnosti o rozloze 20m2

* v závislosti na relativní vzdušné vlhkosti a teplot  v místnosti
Technologie

UNIKÁTNÍ  360° CIRKULACE VZDUCHU
AERO 360° funguje na fyzikálním principu. ím v tší je kontakt vzduchu s tabletou,
tím v tší je její absorp ní ú inek. Aerodynamický tvar p ístroje má
unikátní 360° otvor na proud ní vzduchu, který umož uje celoplošný kontakt
vzduchu s tabletou.

Ultra absorp ní tablety mají lenitý tvar a díky tomu je kontaktní plocha se vduchem
tší, ímž se zvyšuje ú inek procesu pohlcování. Tím dochází ke zvýšení ú innosti

až o 40%*.
*v porovnání se standardním systémem Henkel.

TECHNOLÓGIE 2v1
Absorp ní tableta AERO 360°  je vyrobená z ultra absorp ních aktivních
krystal , které zabezpe ují optimální hodnoty vlhkosti v místnosti. Patentovaná
technologie tablety 2v1 ú inn  neutralizuje pachy. Zápach nep ekrývá, ale
redukuje jej až o 70%**. Aktivní složka pohlcující pachy se nachází v modré
vrstv  tablety. Díky ní se pachy pohlcují v pr hu celé doby trvanlivosti
tablety.
** Údaje jsou výsledkem nezávislých kvalitativních a kvantitativních test
redukce zápachu v prosinci 2009.
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ABSORPCE VLHKOSTI
Ve srovnání se standardním systémem Henkel

NEUTRALIZACE ZÁPACHU
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NÁVOD K POUŽITÍ
1. Pro otev ení p ístroje zmá kn te symbol “OPEN” ve vrchní ásti p ístroje.
2. Otev ete sá ek s absorp ní tabletou. Tablety se nedotýkejte.
3. Vložte tabletu modrou ástí do vyklopené ásti p ístroje a zav ete p ístroj.
4. Po úplném rozpušt ní tablety otev ete výpustný ventil a roztok vylijte do toalety. Ne istoty vypláchn te
teplou vodou.

SKLADOVÁNÍ
Skladujte 18 m síc  od data výroby na suchém míst  p i teplot  nad 0°C.

UPOZORN NÍ
Z každé strany pohlcova e by m l být kv li dobré cirkulaci vzduchu volný prostor minimáln  10 cm. Zabra te
kontaktu tablety AERO 360° nebo roztoku s kovy, k ží, textiliemi, kobercem nebo potahy. V p ípad
kontaktu, okamžite omyjte zne išt ný p edm t teplou vodou.
Pohlcova  AERO 360°používejte p i teplot  nad 10°C.

V p ípad  náhlého zvýšení teploty nebo rychlého snížení vlhkosti vzduchu v místnosti m že roztok nahromad ný
ve spodní ásti p ístroje zhousnout nebo zkrystalizovat. Tento jev je normální a reverzní. Nemá žádné nežádoucí

inky na funk nost a ú innost p ístroje. Zkrystalizovaný roztok roztopíte nalitím teplé vody do zásobníku
ístroje.

BEZPE NOST
Tento produkt obsahuje dráždivé složky, pro získání dalších informací ohledn  karty bezpe nostních údaj
navštivte stránku: www.mymsds.henkel.com.


