6308636 - Bison Vochtvreter® Ambiance Tab Neutral Doos 2 x 500 g NL/FR

Vochtvreter® Ambiance Tab

Krachtige TAB+ navullingen gebaseerd op de
meest geavanceerde technologie op het gebied van
Tips: Plaats Vochtvreter® Ambiance altijd op een vlakke en stabiele ondergrond.
Technische specificaties
Basisgrondstof: Calciumchloride
Kleur: Wit
Opslagcondities
Minimaal 24 maanden na productie. Opslaan in goed gesloten verpakking op
een koele, droge en vorstvrije plaats.

Productomschrijving
Krachtige TAB+ navullingen gebaseerd op de meest geavanceerde technologie
op het gebied van vochtopname. Houdt vocht overal in huis onder controle.
Toepassingsgebied
Houdt vocht overal in huis onder controle. Geschikt voor gebruik in de
woonkamer, slaapkamer, badkamer, toilet, etc.
Eigenschappen
Past in alle Bison Vochtvreter® apparaten van 450g en 500g.
· Krachtige werking
· Optimale vochtopname
· Schoon, veilig en hygiënisch
· Verkrijgbaar in neutraal of met subtiele geur
Verwerking
Verbruik: 500 g werkt ca. 3 maanden in een ruimte tot ca. 50 m³ en neemt ca.
0,6 liter water op, afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en grootte van
de ruimte.
Gebruiksaanwijzing:
1. Knip de tab verpakking open.
2. Til het deksel van het apparaat en plaats de tab zonder verpakking in de
speciale houder.
3. Leg het deksel terug op het apparaat.
4. Wanneer de tab volledig is opgelost, kan het apparaat gemakkelijk geleegd
worden.
Vlekken/resten: Gemorste vloeistof veroorzaakt vlekken. In geval van vlekken
direct schoonmaken met veel water, grondig opdeppen en zonodig herhalen.
Contact met leer, hout, natuursteen en metaal vermijden; deze materialen
kunnen worden aangetast.
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Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.

