Nfiin se toimii...
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AbtoDry koostuu seilidsta ja pL.ltsista, ioka sis;lti, hygroskoopPisia kiteite. Laite aktivoidaan avaarnalla ulompr pussija asettamalla kiteit;
sis;lteva sisempi Pussi 5;ili66n.
Kiteet imevet itseense liiallista kosteutta. Kun noin 50 % ilmankosteug
on saavutettu (teryeyden ia omaisuuden kannalta sopiva kosteuspro_

sentti), kosteuden kera;minen lakkaa automaattisesti. Kun lrnankosteus lisa;ntyy,laite aktivoituu automaatt sesti uudelleen ftm; tapahtuu
t;ysin ilnran sahko;. Klrn kiteet on k;ytetty loppuun, tyhjennetS:jn s;ilid eslm. wcrhen Tamij ei aiheuta minkdanlaista vaaraa ymp;ri5tolle!
Pussin voi heittea roskasiiljoon. Tayt; uudelleen alkuper;iselld Abs

oDry't;yttdpussilla.

$yttdpussi kestai 1 3 kuukautta losteusasteesta rilppuen ja se
soveltuu parhaiten keytettdv:iksi enintd5n 35 m' kokoisissa tiloissa
Valtd nesteen joutumlsta kosketuksi n metalli-, nahka ja puuPintojen
kanesa. Jos nestettb joutuu pinnoille, pese ne haalealla vedella
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AbsoDry on suunniteltu tHyttimiin
2000-luvun vaatimukset tehokkuuden
ja kiyttiimukavuuden suhteen !

AbsoDry@
a
TrlddraBargatan 12, SE-335 32 Cnosj6

www.absodry.com
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5uojaa terveyttisi:
Liian suuri ilmankosteus on haitallista reumapotilaille, hengitysteille, iholle ja allergiapotilaille (liian suuri

ilmankosteus edistaa esim. homeiden ja bakteerien
kasvua).
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Missd AbsoDry

sopii
Suojaa omaisuuttasi:
Kosteus aiheuttaa ra ken n u ksi n .ja tava roi h n ta h roja
ja hometta. Liseksi se aiheuttaa pahaa hajua.
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KayU sen takia absodryta koska se imee kosteuden
kaikissa tiloissa,joissa ei ole ilmanvaihtoa Siit; on hybtyb terveydellesila oma isu udellesi.
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kiytettiviksi?

AbsoDry sopii kaytetuvaksi kaikissa kohteissa, joissa
on suuri ilmankosteus ja homeen, lahon ja ruosteen
m uodostu m isen vaara, esimerkiksi asuntova u n uissa.
veneiss;,vapaa ajan asunnoissa, kylpyhuoneissa,
varastoissa, kellareissa, autotalleissa.ja ratsastustalleilla. storage rooms, warehouses, cellars,
cars and stables.
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Valikoima
AbsoDry kosteudenker;;ja on saatavana kahdessa
koossa. Enintaen 15 m'tai 45 m' (35 m,tai 1OO m,)
tiloih in. Tiiyttopakkauksia on saatavana yhden ja kolmen pussin pakkauksina.
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