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VLASTNOSTI
� Pohlcovač vlhkosti vyvinutý pre použitie do menších priestorov ako sú skrine, zásuvky, bielizníky, skrinky na topánky, šatníky,...
� Stabilizuje vlhkosť ovzdušia v miestnostiach a ostatných priestoroch
� Chráni bielizeň pred vlhkosťou
� Zabraňuje vzniku plesni a zápachov
� Pôsobí preventívne proti výskytu roztočov a baktérií
� Parfumovaný s vôňou levandule
� Absorbovaná vlhkosť sa mení vo vnútri vrecúška na gél
� Funkcia 2 v 1 – pohlcovač vlhkosti a osviežovač vzduchu
� Maximálna bezpečnosť pri manipulácii

OBLASTI POUŽITIA
Ceresit Stop Vlhkosti absorpčné vrecúška sú určené do malých priestorov. Kompaktné vrecúško obsahuje 50 g ultra absorpčného granulátu 
s aktívnymi kryštálikmi. Malý pohlcovač vlhkosti plní dve funkcie: pohlcuje nadmernú vlhkosť a zároveň osviežuje priestor. Je 100% bezpečný. 
Vďaka špeciálnej technológii sa pohltená vlhkosť premení na gél. Technológia umožňuje vniknutiu vlhkosti do vrecúška a zároveň zabráni jej opätovné-
mu uniknutiu do ovzdušia. Neporušené vrecúško je bezpečné pre kontakt s pokožkou, nábytkom, textíliami.  
Absorpčné vrecúško odporúčame použiť v priestore s rozlohou 1-2m2. Na väčšiu plochu použitie viac vrecúšok. Vrecúško absorbuje vlhkosť po dobu
4-6 týždňov. 

Absorpčné vrecúška:
� do menších priestorov: skrine, zásuvky, bielizníky, šatníky, skrinky na topánky, automobil, športové tašky a pod
� zabraňujú kondenzácii vody, vzniku plesní, stuchnutému vzduchu
� jednorázové použitie
� pripravené na okamžité použitie.

SPRACOVANIE
� Vrecúško vyberte z krabice. Opatrne odstráňte vonkajší priesvitný obal tak, aby ste nepoškodili vrecúško s absorpčnými kryštálikmi! 

Ak ste ho poškodili (prederavili), vyhoďte ho! 
� Vrecúško položte na požadované miesto (zásuvky, šatník, skriňa, auto,...) vodorovne bielou textilnou časťou hore (t. z. potlačenou plastovou 

stranou dole). Neprikrývajte žiadnymi predmetmi!
� Vrecúško absorbuje vlhkosť po dobu 4-6 týždňov, v závislosti od vlhkosti vzduchu. Keď sa všetok sypký granulát po absorbovaní tekutiny premení 

na gél, vrecúško vyhoďte a použite nové.
� Nepoškodené vrecúško je bezpečné pre kontakt s pokožkou, oblečením, nábytkom. 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Obsahuje chlorid vápenatý. Dráždi oči. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. V prípade kontaktu s očami je potreb-
né ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal
výrobku. Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetrite regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí vyplachujte pod tečúcou vodou 
cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekára.

SKLADOVANIE
Náhradné náplne skladujte 2 roky od dátumu výroby v hermeticky uzavretom a nepoškodenom obale. Nepoužívajte pokiaľ je teplota v miestnosti nižšia
ako +10°C.

BALENIE
Absorpčné vrecúška: 2 x 50 g

UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných
materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame 
urobiť vlastné skúšky, prípadne si vyžiadajte odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky doteraz 
uverejnené informácie svoju platnosť.
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