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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.

Πρακτική ανταλλακτική σακούλα για αναΠλήρωσή τού UHU® 
MoistUre Absorber

ανταλλακτική σακούλα MoistUre Ab-
36187 - UHU MoistUre Absorber® refill bAg NeUtrAl 450g es/Pt/el - 40630

ΣυνθήκεΣ αποθήκευΣήΣ
5 έτη  Φυλάσσετε σε καλά σφραγισμένη συσκευασία, σε στεγνό, δροσερό μέρος, 
όπου δεν υπάρχει πιθανότητα σχηματισμού πάγου.

πεΡΙΓΡαΦH πΡοioνΤοΣ
Πρακτική ανταλλακτική σακούλα για αναπλήρωση του UHU® Moisture Absorber

πεΔiο εΦαΡΜοΓHΣ
Καταπολεμά την υγρασία σε όλους τους χώρους διαβίωσης. Κατάλληλο για 
χρήση στο καθιστικό, την κρεβατοκάμαρα, το μπάνιο, την τουαλέτα κλπ. 

ΙΔioΤήΤεΣ
· Προστατεύει την πολύτιμη περιουσία σας από την υγρασία
· Ανταλλακτική σακούλα έτοιμη για χρήση
· Δεν καταναλώνει ενέργεια
· Φρεσκάρει τον αέρα
· Καθαρή λειτουργία
· Αθόρυβο

εΦαΡΜοΓή
Χρήση: Το προϊόν 450 g διαρκεί περίπου 3 μήνες σε χώρο έως 30 m³ περίπου 
και απορροφά περίπου 0,5 λίτρο νερού ανά δόση 450 g, ανάλογα με τη 
θερμοκρασία, την υγρασία και το μέγεθος του χώρου.
οδηγίες χρήσης:
Κόψτε προσεκτικά την εξωτερική συσκευασία για να την ανοίξετε και αφαιρέστε 
τη λευκή ανταλλακτική σακούλα.
Αφαιρέστε το λευκό καπάκι από τον συλλέκτη υγρασίας Moisture Absorber® και 
τοποθετήστε την ανταλλακτική σακούλα στο δοχείο. Σημείωση: βεβαιωθείτε ότι 
η ανταλλακτική σακούλα δεν προεξέχει από το δοχείο!
Επανατοποθετήστε το λευκό καπάκι και το Moisture Absorber® είναι έτοιμο για 
χρήση.
Όταν το ανταλλακτικό διαλυθεί εντελώς, μπορείτε να αδειάσετε εύκολα το 
Moisture Absorber® στην τουαλέτα ή τον νεροχύτη. Απορρίψτε την άδεια 
ανταλλακτική σακούλα στον κάδο απορριμμάτων.
Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή Moisture Absorber® σε επίπεδη σταθερή 
επιφάνεια, κατά προτίμηση σε μια λεκάνη.

Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή UHU® σε επίπεδη σταθερή επιφάνεια, κατά 
προτίμηση σε μια λεκάνη. 
Λεκέδες / υπολείμματα : Τυχόν διαρροή υγρού μπορεί να προκαλέσει 
λεκέδες. Σε περίπτωση διαρροής υγρού, αυτό πρέπει να καθαριστεί αμέσως με 
μεγάλη ποσότητα νερού και να σκουπιστεί επανειλημμένα μέχρι να στεγνώσει. 
Αποφεύγετε την επαφή με επιφάνειες από δέρμα, ξύλο, πέτρα και μέταλλο, 
καθώς τα υλικά αυτά ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά.
Σημεία προσοχής : Σε χαμηλές θερμοκρασίες, η δράση του συλλέκτη υγρασίας 
UHU® Moisture Absorber επιβραδύνεται και ενδέχεται να δημιουργηθούν σβόλοι. 
Η αύξηση της θερμοκρασίας θα επιταχύνει ξανά τη δράση του.

ΤεΧνΙκεΣ πΡοΔΙαΓΡαΦεΣ
Βασικό συστατικό: Χλωριούχο ασβέστιο
Χρώμα: Λευκό
ειδικές προδιαγραφές: Απορρόφηση νερού: περίπου 1 γραμμάριο νερού ανά 
γραμμάριο άλατος.


