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Humidity stop 
Συλλέκτης υγρασίας με κρυστάλλους 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Συσκευή φορητού αφυγραντήρα με ανταλλακτικό. Εξαιρετικά αποτελεσματικό, οικονομικό και εύκολο στην 

χρήση. Απλά τοποθετείτε το δοχείο εκεί που θέλετε να αφαιρέσετε υγρασία. Δημιουργεί συνθήκες μείωσης των 

δυσάρεστων οσμών και της βαριάς ατμόσφαιρας στον χώρο που προκαλείται από την υγρασία και τους 

μικροοργανισμούς που μπορούν να αναπτυχθούν. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ     

 Μειώνει έως 40% την υγρασία του χώρου. 

 Ικανότητα αφύγρανσης 8-10 m². 

 Αποτρέπει την εμφάνιση της μούχλας. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:  

1. Απομακρύνετε την προστατευτική μεμβράνη 

γύρω από το µπλοκ των κόκκων, λίγο πριν την 

αρχή της αφύγρανσης. 

2. Τοποθετήστε το µπλοκ στη σήτα που βάζετε 

στο δέκτη περισυλλογής και καλύψτε µε το 

πλαστικό κάλυµµα.  

3. Έχει ήδη ξεκινήσει η αφύγρανση της 

ατμόσφαιρας. (Όσο η δραστική ουσία είναι 

κλεισμένη µε την προστατευτική µμεμβράνη, 

διατηρεί την πλήρη απορροφητική ικανότητά 

της. Για το λόγο αυτό μπορείτε να 

προμηθευτείτε περισσότερα ανταλλακτικά). 

4. Ο αφυγραντήρας εσωτερικού χώρου θα 

απορροφήσει ή θα εναποθέσει νερό στο 

δοχείο συλλογής νερού, µόνο αν η υγρασία 

του αέρα φτάσει σε κάποια όρια. Ακόμα, ο 

αφυγραντήρας απαιτεί κάποιο χρόνο µέχρι να 

ενεργοποιηθεί (οπτικά). Αυτό σημαίνει ότι η 

διαδικασία αφύγρανσης αρχίζει αμέσως, αλλά 

αυτό δεν είναι ορατό. 

5. Ικανότητα αφύγρανσης χώρου 8-10 

τετραγωνικών μέτρων περίπου για 2-3 μήνες ( 

σε εξάρτηση με την υγρασία του χώρου). 

 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Μακριά από παιδιά. Δεν υπάρχουν ασυμβατότητες 

κατά την υποδεικνυόμενη χρήση. 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ/ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΙΚΕΤΑΣ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Πλήρεις οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό και 

απόρριψη του προϊόντος, παρέχονται σε 

ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 
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Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ  

         Τ: 210 5722872 

F: 210 5786255 
E: info@newline.gr 
W: www.newline.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες χρήσεως που περιέχει αυτό το τεχνικό φυλλάδιο (T.D.S.) είναι αποτέλεσμα της πολυετής έρευνας της εταιρείας, καθώς και της 

εφαρμογής του προϊόντος στη πράξη. Οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους 

είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και 

τις συνθήκες του έργου. Η εταιρεία δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον χρήστη σε περίπτωση αστοχίας.  
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