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Utrzymują optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbują nadmierną wilgoć
z powietrza oraz pochłaniają przykre zapachy

WŁAŚCIWOŚCI
Nowa Generacja tabletek:
- absorbują nadmierną wilgoć
z powietrza
- pochłaniają przykre zapachy
utrzymują optymalny dla zdrowia
poziom wilgoci
rekomendowane przez Francuskie
Stowarzyszenie Zapobiegania Alergii
(AFPRAL)
zabezpieczają przed rozwojem pleśni
i grzybów
zapobiegają odchodzeniu tapet
natychmiastowe działanie
nie wysuszają powietrza
łatwe i bezpieczne w stosowaniu
ZASTOSOWANIE
Tabletki wymienne Metylan PowerTAB 2w1 wraz z urządzeniem do pochłaniania wilgoci Metylan redukują nadmiar wilgoci w pomieszczeniach do momentu, aż wilgotność powietrza osiągnie optymalny poziom około 50-60%. Zastosowana
nowa opatentowana formuła pozwala również redukować
oraz neutralizować przykre zapachy, dając gwarancję redukcji
brzydkiego zapachu do 70 % (dane na podstawie niezależnych
badań jakościowych i ilościowych). Specjalny aktywny związek
znajduje się w niebieskiej części tabletki zapewnia długotrwały
efekt działania tabletki Metylan PowerTAB 2w1, zapewniając
jednocześnie neutralizację przykrych zapachów, bez konieczności stosowania dodatkowych środków zapachowych.
Dzięki regularnemu stosowaniu pozwalają utrzymać optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, zabezpieczają przed rozwojem pleśni, grzybów oraz pochłaniają przykre zapachy (np.
zapach stęchlizny). Zapobiegają w znaczącym stopniu skraplaniu się wody na szybach oraz ścianach, jak również odchodzeniu tapet.
Tabletki wymienne Metylan PowerTAB 2w1 wraz z urządzeniem do pochłaniania wilgoci Metylan znajdują zastosowanie

w łazienkach, kuchniach, sypialniach, salonach, biurach, piwnicach, garażach, warsztatach, przyczepach kempingowych,
łodziach itp. i wielu innych pomieszczeniach o podwyższonej
wilgotności powietrza, nieogrzewanych, źle izolowanych lub
z nadmiarem pary wodnej (np. pralnie).
Zastosowanie tabletek PowerTAB 2w1 daje rzeczywisty komfort dla osób z alergią, poprzez redukowanie rozwoju różnych
alergenów (grzyby, pleśnie) w pomieszczeniach wilgotnych
oraz nieodpowiednio wentylowanych. Pozwalają zredukować
pierwsze przyczyny powstawania takich schorzeń jak alergia,
astma oraz reumatyzm.
Tabletki PowerTAB 2w1 są zalecane przez Francuskie Stowarzyszenie Zapobiegania Alergii (AFPRAL). AFPRAL jest członkiem EFA (Europejska Federacja do walki z alergiami i chorobami przenoszonymi przez powietrze).
Tabletki Metylan PowerTAB 2w1 wraz z pochłaniaczem nie wymagają do odpowiedniego działania żadnych źródeł energii
(prąd, baterie itp.).
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UWAGA

Nowa technologia z ultraaktywnymi kryształami soli w tabletkach PowerTAB 2w1, natychmiast redukuje nadmiar wilgoci
w pomieszczeniu oraz pozwala zredukować przykre zapachy.
Zamienia zebraną wilgoć w niebieski płynny roztwór soli, który następnie skrapla się w zbiorniku, umożliwiając przy tym
bezpieczne (ochrona przed rozlaniem roztworu) opróżnienie
zbiornika. Pierwsza kropla w pojemniku pojawia się po około
24 godzinach od momentu zastosowania pochłaniacza.
Jedna tabletka PowerTAB 2w1 300 g wystarcza na około 2-3
miesiące w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m² (25 m³)
– w zależności od wilgotności powietrza oraz temperatury pomieszczenia. Poniżej znajduje się tabela pokazująca okres
działania 1 tabletki PowerTAB 2w1.
Higrometria
(Wilgotność
powietrza w %)

Czas działania* 1 tabletki Metylan
PowerTAB 2w1 w pomieszczenie 10 m2*
* w zależności od poziomu wilgotności
i temperatury pomieszczenia

Temperatura
poniżej 15°C

Temperatura
powyżej 15°C

Poniżej 65%

około 3-4 miesięcy

około 2-3 miesięcy

Powyżej 65%

około 2 miesięcy

około 1,5 miesięcy

W przypadku większych pomieszczeń niż 10 m², należy zastosować więcej niż jedno urządzenie lub Metylan Pochłaniacz
wilgoci 450 g. W przypadku mniejszego pomieszczenia czas
działania wydłuży się.
System Metylan PowerTAB 2w1 w pierwszym miesiącu pochłania więcej niż standardowe pochłaniacze wilgoci z wymiennymi wkładami.
Tabletki Metylan PowerTAB 2w1 nadają się również do większości pochłaniaczy wilgoci dostępnych na rynku.

INSTRUKCJA STOSOWANIA
1. Należy otworzyć saszetkę z tabletką Metylan PowerTAB
2w1, unikając kontaktu ze skórą. Zalecane jest stosowanie
rękawiczek gumowych.
2. Umieścić tabletkę Metylan PowerTAB 2w1 w obudowie.
3. Po umieszczeniu tabletki jest w obudowie, należy zamknąć
górną pokrywę.
4. W przypadku, kiedy tabletka PowerTAB 2w1 skropli się w całości, należy opróżnić zbiornik. W tym celu należy zdjąć zatyczkę z boku pochłaniacza i wylać powstały płyn do toalety.
Ewentualne pozostałości tabletki Metylan PowerTAB 2w1 można usunąć poprzez dokładne płukanie pochłaniacza w ciepłej
wodzie. Po zastosowaniu należy umyć ręce.
W przypadku nagłego wzrostu temperatury lub w przypadku
nagłego spadku wilgoci, płynny roztwór soli zebrany w zbiorniku może ulec zgęstnieniu lub nawet skrystalizowaniu. Zjawisko to jest normalne i wpływa niekorzystnie na działanie pochłaniacza.
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Należy unikać kontaktu PowerTAB 2w1 lub płynnego roztworu
z powierzchniami złotymi, chromowanymi, skórzanymi, tkaninami, dywanami i innymi wykładzinami dywanowymi.
W przypadku kontaktu, należy umyć ciepłą wodą z amoniakiem i następnie dokładnie wypłukać.
Należy stosować w temperaturze powyżej +10°C.
Działa drażniąco na oczy, nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Chronić przed dziećmi!

ZALECENIA
Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości
należy wykonać własne próby stosowania.
Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty
wcześniejsze.

SKŁADOWANIE
18 miesięcy od daty produkcji przy składowaniu w suchych
warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Przechowywać w pomieszczeniach w temperaturze powyżej 0°C.
Chronić przed mrozem!

OPAKOWANIA
Zawartość 2 tabletki po 300 g.

DANE TECHNICZNE
Kolor tabletki:

biało-niebieski

Wymiar tabletki 300 g:

średnica: 80 mm
grubość: 43 do 45 mm

Skład tabletki:

chlorek wapnia

Zapach:

neutralny
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