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Air Max Absorber
 

Absorbant de umiditate 
 
 

 
 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Absorbant de umiditate ce reduce condensul, 
umiditatea si mirosul de mucegai in spatiile 
cu ventilatie redusa sau inexistenta. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Reduce excesul de umiditate relativa din 
spatiile cu o ventilatie slaba sau inexistenta. 
Ideal pentru rulote, barci, dulapuri de 
bucatarie, mansarda,  pivnite, spatii auxiliare, 
living, sifonier, case de vacanta, depozite,  
magazii, spalatorii, etc. 
 
PROPRIETATI 
 potrivit pentru rezervele AirMax si pentru 

tablete AirMax Turbo 
 protejeaza bunurile dvs de umiditate 
 nu consuma energie 
 improspateaza aerul 
 curat si silentios 

 
APLICARE 
Consum: 900g pentru aprox. 3 luni intr-o 
camera de 60m3. Absoarbe aproximativ 1 
litru de apa. Cantitatea poate fi diferita in 
functie de temperatura, umiditatea relativa a 
aerului si dimensiunea camerei. 
Instructiuni: Pentru inlocuirea rezervei: 
indepartati capacul alb si puneti in dispozitiv 
rezerva (450g). Puneti capacul alb deasupra 
 

 
 
si aparatul este gata de utilizare. Dupa ce 
continutul a fost dizolvat complet, rezervorul, 
poate fi golit in chiuveta sau toaleta. Aruncati 
saculetul la gunoi. 
Pentru dispozitivul AirMax Turbo(450g): taiati 
cu atentie ambalajul si puneti cele doua 
tablete in dispozitiv. Dupa ce s-au dizolvat 
complet, rezervorul poate fi golit in chiuveta 
sau toaleta. Dispozitivul trebuie sa stea pe o 
suprafata plana si stabila. 
Pete: aruncati lichidul din rezervor, si 
dispozitivul va continua sa actioneze. Petele 
de pe materialele textile (mocheta, canapea 
din material textil), se indeparteaza cu solutie 
de sulfat de sodiu. Pregatiti o solutie de sulfat 
de sodiu, concentratie 5% (50g/l) si aplicati 
pe pata. Lasati sa actioneze 30 minute. 
Uscati cu ajutorul unui sistem cu aer cald. 
Pulberea ramasa se indeparteaza cu un 
aspirator. Daca este necesar reluati procesul. 
Clatiti foarte bine chiuveta dupa golirea 
rezervorului. Evitati contactul cu materiale din 
piele si metal, lichidul colectat poate 
deterioara obiectele din piele si poate coroda 
metalele. 
Atentie: la temperaturi scazute, dispozitivul 
actioneaza mai lent, si se pot forma bulgari. 
Cand temperatura creste, actiunea este 
intensificata din nou. 
 
SPECIFICATII TEHNICE 
Baza: clorura de calciu 
Culoare: alb 
Valoare pH: aprox.10 
Specificatii: cotatia aproximativa este de 1g 
apa/1 g granule 
 
TERMEN DE VALABILITATE  
24 de luni de la data fabricatiei. Timp de 
valabilitate limitat dupa deschiderea 
ambalajului. A se depozita in spatii uscate, 
racoroase si ferite de inghet. 
 
 

 


