Metylan STOP WILGOCI
Pochłaniacz wilgoci 450g
karta tech. nr
Urządzenie do tabletek PowerTAB 2w1
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oraz PowerTAB 3w1
Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje
nadmierną wilgoć z powietrza, pochłania przykre zapachy
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absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza oraz pochłania przykre zapachy
utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci
zabezpiecza przed rozwojem pleśni i
grzybów
zapobiega parowaniu okien
zapobiega złuszczaniu się tapet
ściennych
natychmiastowe działanie
nie wymaga zasilania
nie wysusza powietrza
łatwy i bezpieczny w stosowaniu
dostępny w kolorze białym lub czarnym

ZASTOSOWANIE
Metylan Pochłaniacz wilgoci 450g z wymiennymi tabletkami PowerTAB 2w1 lub 3w1, redukuje nadmiar wilgoci
w pomieszczeniach do momentu, aż wilgotność powietrza
osiągnie optymalny poziom około 50-60%. Dzięki regularnemu stosowaniu pozwala utrzymać optymalny dla
zdrowia poziom wilgoci, zabezpiecza przed rozwojem
pleśni, grzybów oraz pochłania przykre zapachy (np. zapach stęchlizny). Zapobiega skraplaniu się wody na szybach oraz ścianach jak również łuszczeniu się tapet ściennych. Zastosowanie specjalnej technologii, powoduje, iż
zapach jest uwalniany stopniowo w zależności od stopnia
skraplania się tabletki.
Metylan Pochłaniacz wilgoci 450g znajduje zastosowanie
w łazienkach, kuchniach, sypialniach, salonach, biurach,
piwnicach, garażach, warsztatach, przyczepach kempingowych, łodziach itp. i wielu innych pomieszczeniach o
podwyższonej wilgotności powietrza, nieogrzewanych,
źle izolowanych lub z nadmiarem pary wodnej (np. pralnie). Do działania pochłaniacza niewymagana jest energia
elektryczna oraz baterie. Urządzenie zawiera system antywyciekowy, który chroni przed rozlaniem roztworu w
przypadku przewrócenia pochłaniacza.

System PowerTAB 2w1 daje rzeczywisty komfort dla
osób z alergią, poprzez zredukowanie rozwoju różnych
alergenów (kurz, grzyby, pleśnie) w pomieszczeniach wilgotnych oraz nieodpowiednio wentylowanych. Pozwala
zredukować pierwsze przyczyny powstawania takich
schorzeń jak alergia, astma oraz reumatyzm.
Produkt jest zalecany przez Francuskie Stowarzyszenie do
Zapobiegania Alergii (AFPRAL).

DZIAŁANIE
Nowa technologia z ultraaktywnymi kryształami soli w
tabletkach PowerTAB, natychmiast redukuje nadmiar wilgoci w pomieszczeniu oraz pozwala zredukować przykre,
pozostawiając przy tym neutralny (przy zastosowaniu tabletek PowerTAB 2w1) lub lawendowy zapach (PowerTAB 3w1). Zamienia zebraną wilgoć w płynny roztwór
soli, który następnie skrapla się w zbiorniku, umożliwiając przy tym bezpieczne (ochrona przed rozlaniem roztworu) opróżnienie zbiornika. Pierwsza kropla w pojemniku pojawia się po około 24 godzinach od momentu zastosowania pochłaniacza.
Jedna tabletka PowerTAB 450g wystarcza na około 2-3
miesiące w pomieszczeniach o powierzchni do 20m²
(50m³) – w zależności od wilgotności powietrza oraz temperatury pomieszczenia. Poniżej znajduje się tabela pokazująca okres działania 1 tabletki PowerTAB 450g.

Higrometria
(Wilgotność
powietrza w
%)

Czas działania* 1 tabletki Metylan PowerTAB 2w1 lub 3w1
- w pomieszczeniu 20m2 *
*
w zależności od poziomu wilgotności i temperatury pomieszczenia
Temperatura Temperatura
poniżej 15 ºC powyżej 15 ºC
Poniżej 65% około 3-4 mie- około 2-3 miesięcy
sięcy
Powyżej 65% około 2 miesię- około 1.5 miecy
sięcy

W przypadku pomieszczeń większych niż 20m² należy zastosować więcej niż jedno urządzenie. W przypadku
mniejszego pomieszczenia czas działania wydłuży się.
System Metylan PowerTAB w pierwszym miesiącu pochłania więcej niż standardowe pochłaniacze wilgoci z
wymiennymi wkładami.

INSTUKCJA STOSOWANIA
1. Należy otworzyć górną pokrywę pochłaniacza, za pomocą dwóch zacisków bezpieczeństwa umieszczonych po
każdej stronie pokrywy.
2. Otworzyć saszetkę z tabletką Metylan PowerTAB, bez
jej dotykania palcami. Zalecane jest stosowanie rękawiczek gumowych.
3. Umieścić tabletkę Metylan PowerTAB w obudowie.
4. Po umieszczeniu tabletki jest w obudowie, należy zamknąć górną pokrywę. Należy upewnić się, że z każdej
strony pochłaniacza jest, co najmniej 10cm wolnej przestrzeni. Pochłaniacz najlepiej umieścić na podwyższeniu,
z dala od dzieci i zwierząt oraz od źródeł ciepła.
5. W przypadku, kiedy tabletka PowerTAB skropli się w
całości, należy opróżnić zbiornik. Urządzenie zawiera
wskaźnik napełniania, w przypadku maksymalnego poziomu płynu należy płyn wylać. W tym celu należy zdjąć zatyczkę z boku pochłaniacza i powstały wylać płyn do toalety.
Ewentualne pozostałości tabletki Metylan PowerTAB
można usunąć poprzez płukanie obudowy w ciepłej wodzie. Po zastosowaniu należy umyć ręce.
W przypadku nagłego wzrostu temperatury lub w przypadku nagłego spadku wilgoci, płynny roztwór soli zebrany w zbiorniku może ulec zgęstnieniu lub nawet skrystalizowaniu. Zjawisko to jest normalne i nie jest szkodliwe
dla efektywności pochłaniacza.

UWAGA
Należy unikać kontaktu PowerTAB lub płynnego roztworu z powierzchniami złotymi, chromowanymi, skórzanymi, tkaninami, dywanami i innymi wykładzinami dywanowymi.
W przypadku kontaktu, należy umyć ciepłą wodą z amoniakiem i następnie dokładnie wypłukać.
Należy stosować powyżej +10ºC.
Działa drażniąco na oczy, nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Chronić przed dziećmi!

ZALECENIA
Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma
wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku
wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.
Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność
karty wcześniejsze.

SKŁADOWANIE
18 miesięcy od daty produkcji przy składowaniu w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych
opakowaniach. Przechowywać w pomieszczeniach w temperaturze powyżej 0°C.
Chronić przed mrozem!

OPAKOWANIE
Opakowanie: pochłaniacz wilgoci (urządzenie) + 1 tabletka PowerTAB 450g 2w1, neutralna

DANE TECHNICZNE
Urządzenie:
4 częściowy: zbiornik, siatka,
przykrycie i regulator / 1.5l wydajność
______________________________________________
Kolor urządzenia:
biały lub czarny
______________________________________________
Tabletka wymienna:
neutralne dostępne w zestawie
wraz z pochłaniaczem/
lawendowe dostępne w
sprzedaży (2 x 450 g)
______________________________________________
Wymiar tabletki:
450g / średnica: 100mm /
Grubość: 38 do 40mm
______________________________________________
Kolor tabletki:
biało-niebieski
______________________________________________
Skład tabletki:
chlorek wapnia
=========================================

