
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
Pohlcovač vlhkosti AERO 360° je špeciálne navhrnutý pre 
450  g absorpčnú tabletu, ktorá pomáha vytvárať pohodu vo 
Vašom dome.

AERO 360° JE SYSTÉM NA POHLCOVANIE  
NADMERNEJ VLHKOSTI, KTORÝ POMÁHA:
► znižovať vzdušnú vlhkosť, zápach, plesne  

a odlupovanie tapiet 
► redukuje výskyt roztočov a plesní, prvé príčiny  

alergií, astmy a reumy

VLASTNOSTI
1. AERO 360° je systém na pohlcovanie 

nadmernej vzdušnej vlhkosti a neutrali-
zácie zápachu s jedinečným systémom 
360 vzdušnej cirkulácie vzduchu.

2. AERO 360° absorpčné tablety menia 
pohltenú vzdušnú vlhkosť na roztok. 

3. Pohltená vlhkosť sa zhromažďuje 
v spodnej časti prístroja AERO 360°. 

Na svoju činnosť nepotrebuje  
elektrickú energiu. 

Priateľský k životnému prostrediu.

2.
1.

3.

POUŽITIE
20 m²

Systém AERO 360° 450 g je ideálny do miestností  
s rozlohou 20 m2 so zlou cirkuláciou vzduchu.

40 m²
Do väčších miestností použite viac prístrojov  
alebo prístroj s väčšou nádobkou.

TECHNOLÓGIA
AERO 360° funguje na fyzikálnych 
princípoch. Čím väčší je kon takt 
vzduchu s tabletou, tým väč ší je jej 
absorpčný účinok. Aero dynamický 
tvar prístroja má unikátny 360° 
priestor na prú denie vzduchu, 
ktorý umožňuje celoplošný kontakt 

vzduchu s tabletou. Ultra absorpčné tablety majú členitý tvar 
a vďaka nemu je kontaktná plocha so vzduchom väčšia, čím sa 
zvyšuje účinok procesu pohlcovania. Prispieva tým k zvýšeniu 
účinnosti až o 40 %(3.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Prístroj
AERO 360°

Kompaktný prístroj, jednoduché 
použitie, 4 časti vyrobené z 60% 
recyklovaného plastu: nádobka, 
ochranná stredná časť proti vyliatiu 
tekutiny, mriežka, vrchný kryt.  
Kapacita zbernej nádoby 1,0l.

Farba
prístroja

Transparentná zberná nádoba. 
Ochranná časť proti vyliatiu  
tekutiny – strieborná farba, vrchný 
kryt v modrej alebo bielej farbe.

Tableta 
AERO 360°

priemer: 100 mm
hrúbka: od 41 do 44 mm

Farba tablety Bielo-modrá

Zloženie tablety Chlorid vápenatý

Výhody tablety

Neutralizuje pachy.  
Členitý povrch tablety prispieva  
k zvýšeniu účinnosti pohlcovania 
nadmernej vzdušnej vlhkosti.

Okamžitá 
absorpcia

Prvé kvapky sú viditeľné  
už do 12 hodín(1

Trvanlivosť 
tablety

Až 3 mesiace(2 v miestnosti 
s veľkosťou 20 m².

Objem 
pohltenej vody cca 0,5 l vody(2

Balenie prístroj + 450 g tableta

Expirácia 24 mesiacov

(1  V závislosti od relatívnej vlhkosti vzduchu a teploty v miestnosti.
(2  V závislosti od relatívnej vlhkosti vzduchu a teploty v miestnosti.
(3  Porovnanie so štandardným systémom Henkel. 

20 m²



Viditeľný účinok už po prvých týždňoch.
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AERO 360°

ŠTANDARDNÝ SYSTÉM HENKEL

AŽ O 40%
VYŠŠIA ÚČINNOSŤ*

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Na otvorenie stlačte symbol “OPEN” vo vrchnej časti  
prístroja.

2. Otvorte vrecko s tabletou. Tablety sa nedotýkajte. 
3. Do výklopnej časti prístroja vložte tabletu modrou časťou 

nadol. Prístroj uzavrite.
4. Po úplnom rozpustení tablety otvorte výpustný ventil a vy-

lejte absorbovanú tekutinu do toalety. Nečistoty opláchnite 
teplou vodou. 

SKLADOVANIE
Skladujte 24 mesiacov od dátumu výroby na suchom mieste 
pri teplote nad 0 °C. 

UPOZORNENIE
Okolo pohlcovača by mal byť voľný priestor minimálne 10 cm, 
kvôli dostatočnej cirkulácii vzduchu. Zabráňte kontaktu table-
ty AERO 360° alebo roztoku s kovmi, kožou, textíliami, kober-
cami a poťahmi. V prípade kontaktu, okamžite vyčistite teplou 
vodou. Pohlcovač AERO 360°používajte pri teplote nad 10 °C.

V prípade náhleho zvýšenia teploty alebo rýchleho zníženia 
vlhkosti vzduchu v miestnosti môže roztok vyzrážaný v spod-
nej časti prístroja zhustnúť alebo skryštalizovať. Tento jav je 
normálny a reverzný. Nemá žiadne nežiadúce účinky a účin-
nosť na zariadenie. Skryštalizovaný roztok roztopíte naliatím 
teplej vody do zásobníka.

BEZPEČNOSŤ
Tento produkt obsahuje dráždivé zložky, pre získanie ďalších 
informácií ohľadne karty bezpečnostných údajov navštívte 
stránku: www.mymsds.henkel.com.
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NEUTRALIZÁCIA ZÁPACHU

ABSORPCIA VLHKOSTI

UPOZORNENIE: Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na 
množstvo pou ží vaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaz-
nivých podmie nok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Používajte len odporúčané výrob-
ky. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBÚTOR
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 111
www.stopvlhkosti.sk


