
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
Prístroj s náhradnou tabletou na pohlcovanie nadmer-
nej vzdušnej vlhkosti. Ku  svojej činnosti nepotrebuje 
elektrickú energiu ani batérie. Pomáha odstraňovať 
kondenzáciu vodnej pary, zatuchnutý vzduch, huby, 
plesne, bráni odlepovaniu tapiet v dôsledku nadmernej 
vlhkosti. Používaním prístroja sa znižuje množstvo roz-
točov a plesní, ktoré sú hlavnými príčinami vzniku alergií 
a plesní, slúži ku prevencii vzniku reumy.

VLASTNOSTI
• Stabilizuje vlhkosť ovzdušia v miestnosti
• Okamžitá a maximálna účinnosť
• Zabraňuje vzniku plesní a pachov
• Zabraňuje odliepaniu tapiet, praskaniu maľby a hrdza-

veniu kovov spôsobenému vplyvom nadmernej vlhkosti
• Ultraabsorpčné kryštáliky pohlcujú nadmernú vlhkosť
• Postupne menia nadmernú vlhkosť na roztok bez vzni-

ku zápachu
• Maximálna bezpečnosť pri manipulácii

POUŽITIE
Prístroj Ceresit STOP Vlhkosti PEARL s jednou pohlcu-
júcou tabletou 300 g je možné používať v  kuchyniach, 
spálňach a menších priestoroch do 25 m³, ktoré nie sú 
vykurované, sú slabo izolované alebo sa v nich tvorí nad-
bytok pary. Môže byť umiestnený na zemi alebo na ná-
bytku či poličke. V prípade potreby použite viac prístrojov.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Prístroj

Jednoducho použiteľný
Skladá sa z 3 častí:  
nádobka, mriežka, vrchný kryt, 
kapacita: 800 ml

Farba prístroja vrchná časť: biela
spodná čať: mliečne biela

Tableta
300 g, bielo-modrá, 
priemer 80 mm,
šírka 43 - 45 mm

Zloženie tablety chlorid vápenatý, 
zložka pohlcujúca pachy

Okamžitá 
absorpcia

prvé kvapky viditeľné v zbernej 
nádobe do 24 hodín

Trvanlivosť 
tablety

cca 2 mesiace v závislosti 
od relatívnej vlhkosti vzduchu 
a teploty v miestnosti

Objem 
pohltenej vody

1 tableta: priemerne 
650 – 800 ml vody, v závislosti 
na relatívnej vzdušnej vlhkosti 
a teploty v miestnosti

Balenie prístroj + 300 g tableta

Expirácia 24 mesiacov

(1 Závisí na úrovni vzdušnej vlhkosti a teploty.

TECHNOLÓGIA
Absorpčná tableta 2v1 je vyrobe-
ná z  ultra absorpčných kryštálikov, 
ktoré zabezpečia optimálne hodnoty 
vlhkosti v miestnosti. Ultra absorpčné 
aktívne kryštáliky pohlcujú nadmernú 
vlhkosť, ktorá sa zhromažďuje v zá-
sobníku prístroja v podobe roztoku. 

Patentovaná technológia účinne 
neutralizuje pachy. Zápach neprekrý-
va ale redukuje ho až o 70% (1. Preu-
kázané vedeckými testami. Aktívna 
zložka pohlcujúca pachy sa nachádza 
v modrej vrstve tablety. Vďaka nej sa 
pachy pohlcujú v priebehu doby tr-
vanlivosti tablety.



NÁVOD NA POUŽITIE
1. Odstráňte vrchný kryt prístroja
2. Vrecko s tabletou otvorte tak, aby ste sa  tablety ne-

dotýkali rukou. 
3. Tabletu vložte do  prístroja modrou stranou sme-

rom dole a  vrchný kryt uzavrite. Prístroj umiestnite 
v miestnosti tak, aby okolo neho bolo cca 10 cm voľ-
ného priestoru, pre lepšiu cirkuláciu vzduchu.

4. Po spotrebovaní tablety vylejte vyzrážanú tekutinu 
do umývadla alebo do toalety. Odstráňte zvyšky, resp. 
povlak od tablety pomocou horúcej vody. Po manipu-
lácii s prístrojom si umyte ruky.

SKLADOVANIE
Trvanlivosť tablety je 24 mesiacov od  dátumu výroby 
vyznačeného na  obale. Skladujte pri  teplote nad  0 °C 
na suchom mieste.

UPOZORNENIE
Zamedzte kontaktu náhradných tabliet a vyzrážanej te-
kutiny zhromaždenej v zbernej nádobe so zlatými alebo 
chrómovanými povrchmi, kožou, textíliami, kobercami 
a  inými podlahovými krytinami. V  prípade zasiahnutia 
uvedených povrchov ich okamžite umyte teplou vodou 
a  čpavkom, potom poriadne opláchnite. Prístroj použí-
vajte pri teplote nad 10 °C.

V prípade náhleho zvýšenia teploty alebo rýchleho zní-
ženia vlhkosti vzduchu v miestnosti môže roztok vyzrá-
žaný v spodnej časti prístroja zhustnúť alebo skryštali-
zovať. Tento jav je normálny a  reverzný. Nemá žiadne 
nežiadúce účinky a vplyv na zariadenie. Skryštalizovaný 
roztok rozpustíte po naliatí teplej vody do zásobníka.

BEZPEČNOSŤ
Tento produkt obsahuje dráždivé zložky, pre  získanie 
ďalších informácií ohľadom karty bezpečnostných úda-
jov navštívte stránku: www.mymsds.henkel.com.

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.
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