
 

Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având in vedere diversitatea largă 
a  materialelor şi a condiţiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra 
rezultatelor obţinute şi/sau pagubelor produse  de utilizarea produselor. Totusi, Departamentul Service vă stă la 
dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor. 
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BISON
® 

AIR MAX AMBIANCE
 

Rezerva pentru absorbant de umiditate 
Air Max Ambiance 2x500g  
 

 

 

 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Rezerve eficiente sub forma de tablete pentru 
Air max Moisture Absorber, ce are la baza 
cea mai avansata tehnologie din domeniul 
absorbantelor de umiditate. Combate 
condensul, umiditatea si mirosul neplacut din 
spatiile de locuit. Contribuie la crearea unor 
conditii optime de locuit. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Reduce excesul de umiditate din spatiile de 
locuit. Indicat pentru uz in living, dormitor, 
baie si toaleta. 
 
PROPRIETATI 
 indicat pentru dispozitivele Air Max 

Moisture Absorber 450g si 500g  
 efect puternic 
 absorbtie optima a umezelii 
 curat, sigur, igienic 
 disponibil in varianta neutral sau cu un 

parfum subtil 
 
APLICARE 
Consum: O tableta de 500g actioneaza 
aprox. 3 luni intr-o camera de aprox. 40m3 si 
absoarbe aprox. 0.6l de apa, in functie de 
temperatura, umiditatea din aer si marimea 
camerei. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Instructiuni de utilizare:  
Deschideti cutia ce contine 2 tablete. 2. 
Ridicati capacul dispozitivului si introduceti o 
tableta in locasul special. 3. Puneti inapoi 
capacul dispozitivului. 4. Atunci cand tableta 
s-a dizolvat complet, aparatul poate fi golit cu 
usurinta. 
Pete/reziduuri: Lichidul varsat poate pata 
suprafata. Curatati imediat cu apa din 
abundenta, apoi tamponati in mod repetat 
pana la uscare. A se evita contactul cu 
pielea, lemnul, piatra, metal si alte materiale 
ce pot fi afectate negativ. 
Recomandare: Amplasati intotdeauna Air 
Max Moisture Absorber Ambiance pe o 
suprafata plana si stabila. 
 
SPECIFICATII TEHNICE 
Baza: clorura de calciu 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
24 de luni de la data fabricatiei.  
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