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Σημείωση: Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι το αποτέλεσμα προσεκτικά εκτελεσμένων δοκιμών. Το παρών Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων έχει ετοιμαστεί με βάση την εμπειρία μας ώστε να παρέχει τις καλύτερες 
συμβουλές συγκόλλησης.  Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα αποτελέσματα ή για οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται, καθώς εμπλέκονται πληθώρα παραγόντων (τύπος και συνδυασμός υλικών καθώς και μέθοδος εργασίας) τα 
οποία είναι πέρα από τον έλεγχο της εταιρείας μας.  Οι χρήστες πρέπει να εφαρμόζουν τις δικές τους δοκιμές και ελέγχους. Ευθύνη γίνεται μόνο αποδεκτή όσον αφορά την σταθερά υψηλή ποιότητα του προϊόντος μας.

ΣυλλέκτηΣ υγραΣίαΣ που καταπολέμα  τη ΣυμπυκνωΣη, την 
υγραΣία καί τη μυρωδία μουχλαΣ Σέ χωρουΣ μέ έλαχίΣτο η 

UHU ΣυλλέκτηΣ υγραΣίαΣ ΣυΣκέυη 
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Οδηγίες χρήσης:
Οδηγίες χρήσης για αναπλήρωση με Ανταλλακτικά UHU®.

Αφαιρέστε το λευκό καπάκι από το Συλλέκτη Υγρασίας UHU® και τοποθετήστε τη 
σακούλα του ανταλλακτικού στο δοχείο. 
 Επανατοποθετήστε το λευκό καπάκι και η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.Όταν 
το ανταλλακτικό διαλυθεί εντελώς, μπορείτε να αδειάσετε απλώς το
Συλλέκτη Υγρασίας UHU® στην τουαλέτα ή το νεροχύτη. Απορρίψτε την άδεια 
σακούλα του ανταλλακτικού στον κάδο απορριμμάτων.

Οδηγίες χρήσης για αναπλήρωση με Ταμπλέτες UHU®.

Κόψτε προσεκτικά την πλαστική σακούλα. Αφαιρέστε το καπάκι από τo 
Συλλέκτη Υγρασίας UHU® και τοποθετήστε την ταμπλέτα στο δοχείο. 
Χρησιμοποιήστε μία ταμπλέτα για 500 g UHU® (κατάλληλο για χώρους έως 30 
m³). Επανατοποθετήστε το καπάκι και η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. Όταν η 
ταμπλέτα διαλυθεί εντελώς, μπορείτε να αδειάσετε απλώς τo Συλλέκτη Υγρασίας 
UHU® στην τουαλέτα ή το νεροχύτη. Τοποθετείτε πάντα τo Συλλέκτη Υγρασίας 
UHU® σε επίπεδη σταθερή επιφάνεια, κατά προτίμηση σε λεκάνη. 
Λεκέδες / υπολείμματα : Τυχόν διαρροή υγρού μπορεί να προκαλέσει λεκέδες. 
Οι λεκέδες αυτοί προσελκύουν την υγρασία. Απομακρύνετε τους λεκέδες με 
άφθονο νερό. Απομακρύνετε λεκέδες σε υφάσματα (μοκέτες, ταπετσαρία 
επίπλων) με θειικό νάτριο. Διαλύστε το σε νερό σε ποσοστό 5% (50 g/l) και 
ψεκάστε στον λεκέ. Αφήστε να δράσει για περίπου 30 λεπτά. Στη συνέχεια, 
στεγνώστε χρησιμοποιώντας πιστολάκι μαλλιών ή θερμάστρα. Απομακρύνετε 
τα υπολείμματα σκόνης με ηλεκτρική σκούπα. Επαναλάβετε αν χρειάζεται. 
Ξεπλύνετε καλά στο νιπτήρα ή το νεροχύτη με νερό. Αποφεύγετε την επαφή με 
δερμάτινες ή μεταλλικές επιφάνειες. Τα υλικά αυτά ενδέχεται να καταστραφούν.
Συμβουλή: Τοποθετήστε πάντα τον  Συλλέκτη Υγρασίας UHU® σε επίπεδη και 
σταθερή επιφάνεια.
Σημεία προσοχής : Σε χαμηλές θερμοκρασίες, ο συλλέκτης υγρασίας δεν δρα 
εξίσου γρήγορα και ενδέχεται να δημιουργηθούν συσσωματώσεις. Η αύξηση της 
θερμοκρασίας επιταχύνει και πάλι τη δράση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Βασικό συστατικό: Χλωριούχο ασβέστιο
Χρώμα: Λευκό
Ειδικές προδιαγραφές: Απορρόφηση νερού: περίπου 1 g νερού ανά 
γραμμάριο άλατος.

ΣΥΝθΗΚΕΣ ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗΣ
Τουλάχιστον 24 μήνες από την παραγωγή. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
Συλλέκτης Υγρασίας
που καταπολεμά τη συμπύκνωση, την υγρασία και τη μυρωδιά μούχλας σε 
χώρους με ελάχιστο η καθόλου εξαερισμό.

ΠΕΔIΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Μειώνει την υπερβολικά υψηλή σχετική υγρασία σε κλειστούς χώρους με 
ελάχιστο ή καθόλου εξαερισμό. Κατάλληλο, μεταξύ άλλων, για τροχόσπιτα, 
χώρους αποσκευών, αποθήκες, μετρητές, σοφίτες, χώρους αποθήκευσης 
τροφίμων, υπόγεια, υποδαπέδιους κενούς χώρους, ξενώνες, ντουλάπες, σπιτάκια 
κήπου, ντουλάπια κουζίνας, χρηματοκιβώτια και πλυσταριά. 

ΙΔIOΤΗΤΕΣ
· Κατάλληλο για όλα τα ανταλλακτικά UHU®: Ταμπλέτες, ανταλλακτική σακούλα, 
κρυστάλλους.
· Προστατεύει την πολύτιμη περιουσία σας από την υγρασία
· Δεν καταναλώνει ενέργεια.
· Φρεσκάρει τον αέρα.
· Καθαρό στη χρήση.
· Αθόρυβο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Χρήση: Το Air Max 450 g διαρκεί περίπου 3 μήνες σε χώρο έως περίπου 30m³ 
και απορροφά περίπου 0,5 λίτρα νερό, ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία 
και το μέγεθος του χώρου.


