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Tuotekoko

450g

Väri

Valkoinen

Kuvaus

Kosteudenpoistajan täyttöpakkaus,
jolla lataat Bison kosteudenpoistajan uudelleen käyttöön.

TEKNISET TIEDOT
Kemiallinen pohja

Kalsiumkloridi

Väri

Valkoinen

Tuoksu

neutraali tai laventeli

Säilyvyys

Vähintään 5 vuotta valmistuspäivästä.
Rajoitettu säilyvyysaika avaamisen
jälkeen.

VARASTOINTI

Säilytä kuivassa +5 °c..+25 °C asteessa. Ei saa jäätyä.

HUOM!
•
•

Tahrat/jäännökset: Läikkynyt neste voi aiheuttaa pintajälkiä. Jos nestettä valuu,
se on puhdistettava välittömästi käyttämällä suuria määriä vettä ja kuivattava rievulla tai liinalla toistuvasti, kunnes pinta on kuiva. Alemmissa lämpötiloissa kosteudenvaimennin toimii hitaammin. Lämpötilan
nostaminen nopeuttaa kosteuden kerääntymistä.

TDS

Jatkuu seuraavalla sivulla...
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TUOTTEEN KUVAUS

Kosteudenpoistajan täyttöpakkaus, jolla lataat Bison kosteudenpoistajan uudelleen käyttöön.
Kosteudenpoistaja toimii yhdellä täytöllä noin 2-3 kk alle 30 kuution tilassa. Saatavilla neutraalin ja
laventelin tuoksuisena. Magneetti torjuu hygienisesti kosteutta, kondensaatiota ja vahvoja hajuja ja
edistää viihtyvyyttä.

KÄYTTÖKOHTEET

Bison Magnet kosteudenpoistoja on hajuton, äänetön, ei käytä energiaa ja on
helppo täyttää uudelleen. Kosteudenvaimennin vähentää liian korkeaa suhteellista
kosteustasoa kaikissa suljetuissa tiloissa, joissa on vähän tai ei lainkaan ilmanvaihtoa.
Ihanteellinen kellariin, autotalliin, ullakkoon, kaappiin, asuntovaunuun, veneeseen, vajaan
jne.

VALMISTELU

Turvallisuus: käytä suojahansikkaita
450g magnetti toimii noin 3 kuukautta huoneessa max. noin 45 m³:iin asti ja imee noin 0,5 litraa
vettä lämpötilasta, kosteudesta ja tilan koosta riippuen.

KÄYTTÖ

Leikkaa pakkaus huolellisesti auki ja ota Kosteusmagneetti esille.
Irrota muovikansi erillisestä Bison keräinlaitteesta ja aseta magneetti säiliöön (ylempi rivoitettu osa)
Kosteudenvaimennin on käyttövalmis. Aseta laite tukevalle ja vakaalle alustalle.
Kosteudenvaimennin on helppo tyhjentää, kun sen sisältämä suola on täysin
liuennut nesteeksi. Täydennä uudella täytöllä.

LAITTEEN TYHJENTÄMINEN

Avaa sisätiloissa wc:n päällä ja tyhjennä säiliö. Huuhtele wc-istuin vedellä. Tärkeää: Vuotanut neste
voi aiheuttaa värjäytymiä. Tahrojen ilmaantuessa pese välittömästi runsaalla vedellä ja kuivaa
perusteellisesti. Toista tarvittaessa. Vältä kosketusta: nahka ja metalli: nämä materiaalit ovat vaarassa
vaurioitua.
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