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Absorbţia Umidităţii
(IL SISTEMA AssorbiUmido)

SISTEMUL PENTRU

Absorbantul de Umiditate reconferă gradul potrivit de umiditate, asigurând astfel un nivel
ambiental optim. Absorbantul de Umiditate se activează automat atunci când nivelul de umiditate
depăşeşte valorile normale (40 – 60%). Datorită utilizării unor săruri foarte higroscopice, reţine
umiditatea excesivă existentă în aer şi o transferă, sub formă de apă, în vasul special de colectare.
Absorbant Umiditate elimină toate efectele neplăcute cauzate de umiditate, asigurând astfel un
mediu optim. Poate fi amplasat oriunde şi în orice poziţie: în casă (dulap, cămară, baie, bucătărie,
demisol, pivniţă, box, pod şi bibliotecă), pe barcă, rulote, campers, birouri şi laboratoare.
O dată activat Absorbant Umiditate îşi începe acţiunea de durată care se va finaliza doar în
momentul în care sărurile vor dispărea complet; după ce toate sărurile au fost dizolvate, vasul este
uşor de reutilizat, şi economic datorită plicurilor cu doze stabilite de Rezerve de Absorbant
Umiditate.

ABSORBANT UMIDITATE
(AssorbiUmido)

REŢINE PÂNĂ LA
1 LITRU DE APĂ
Ambalajul conţine 450 g de săruri. Se recomandă pentru toate mediile unde există
din abundenţă vapori de apă: în special în bucătărie, baie şi spălătorie, însă şi pentru
păstrarea sub control a umidităţii în pivniţe, poduri, boxe sau în corpurile secundare
ale caselor.
Poate absorbi aproximativ 1 litru de apă şi poate avea o durată de până la 30 de zile
(în funcţie de mărimea încăperii în care a fost amplasat şi de condiţiile ambientale din
aceasta).
Este disponibil în variantele INODOR şi PARFUMAT (în vase foarte colorate care
împrospătează aerul), cu miros de:

LAVANDĂ

FLORI

MĂR VERDE

FRUCTE

Descriere
INODOR
Vas
Set Vas
+ 6 rezerve
PARFUMAT
Vas
LEVĂNŢICĂ
Vas PIN
Vas FLORI
Vas VANILIE
Vas MĂR
VERDE
Vas FRUCTE
Mix Vase (6
parfumuri x 2)

VANILIE

PIN

SET( ECONOMIC )
1 VAS + 6 REZERVE

Cantitate

Cod produs

Ambalaj
bucăţi

Cod EAN

450 g

93.600.001

12

8 005860 936003

450 g

93.611.001

2

8 005860 936102

450 g

93.700.001

6

8 005860 999565

450 g
450 g
450 g

93.700.002
93.700.003
93.700.004

6
6
6

8 005860 999572
8 005860 999589
8 005860 999596

450 g

93.700.005

6

8 005860 999602

450 g

93.700.006

6

8 005860 999619

450 g

93.600.012

12

-

REZERVĂ ABSORBANT UMIDITATE

Rezervele ABSORBANTULUI DE UMIDITATE sunt predozate în funcţie
de capacitatea exactă a vasului şi sunt ambalate în pliculeţe confecţionate
dintr-un strat triplu, în aşa fel încât să asigurare mereu, inclusiv în timp,
integritatea şi calitatea produsului.
Inclusiv rezervele sunt disponibile în diverse variante de parfumuri, care
conferă o notă de prospeţime şi de curăţenie aerului.
Descriere

INODOR
Rezervă
PARFUMAT
Rezervă
LEVĂNŢICĂ
Rezervă PIN
Rezervă FLORI
Rezervă
VANILIE
Rezervă MĂR
VERDE
Rezervă
FRUCTE

Cantitate

Cod produs

Ambalaj
bucăţi

Cod EAN

450 g

93.601.001

24

8 005860 936010

450 g

93.609.001

12

8 005860 936096

450 g
450 g

93.609.002
93.609.003

12
12

8 005860 999526
8 005860 999533

450 g

93.609.004

12

8 005860 999626

450 g

93.609.005

12

8 005860 999633

450 g

93.609.006

12

8 005860 999640

PRODUS BIOLOGIC PENTRU
DESFUNDAT SCURGERI

PRODUS BIOLOGIC PENTRU
DESFUNDAT FOSE BIOLOGICE

(SPURGO BIOLOGICO SCARICHI DOMESTICI)
Pentru curăţenia şi igienizarea wc-lor, duşurilor şi
chiuvetelor

(SPURGO BIOLOGICO FOSSE BIOLOGICHE)
Pentru buna funcţionare a foselor biologice

DESFUNDARE SCURGERI
este un produs lichid
revoluţionar pentru casă, care
păstrează curate şi parfumate
ţevile, fără să le deterioreze cu
substanţe acide.
Produsul este indicat în special
pentru wc, duşuri, căzi, chiuvete
şi spălătoare de orice fel şi din
orice material.
DESFUNDARE SCURGERI
elimină depunerile de alimente,
hârtie, păr, săpun şi de oricare
alte substanţe organice din
conducte şi sifoane.
Previne şi rezolvă formarea de
eventuale înnămoliri şi blocaje.
DESFUNDARE SCURGERI
asigură igiena şi curăţenia acolo
unde detergenţii obişnuiţi nu
ajung.
DESFUNDARE SCURGERI
acţionează delicat pe
suprafeţele corpurilor sanitare
cu care produsul intră în
contact.

Descriere
Flacon

Cantitate
750 ml

Cod produs
93.061.001

Ambalaj
bucăţi
12

Este produsul sub formă de
praf special creat pentru
curăţarea marilor acumulări de
reziduuri organice, din fosele
biologice, haznale, evacuări,
etc.
Este recomandat pentru case,
vile, domenii, comunităţi,
laboratoare şi birouri.
Îmbunătăţeşte şi accelerează
funcţionarea foselor lente sau
înfundate.
Produsul reduce drastic
nevoia unei desfundări
mecanice.
Suprimă rapid mirosurile
neplăcute cauzate de
înfundări sau de perioada
lungă de neutilizare a
instalaţiilor.
Păstrează curate şi în stare de
funcţionare grupurile sanitare şi
ţevile.

Cantitate

Cod produs

Ambalaj
bucăţi

Cod EAN

Borcan

600 g

93.063.001

12

8 005860 930636

Borcan

1,1 kg

93.061.001

8

8 005860 930629

Cod EAN

Descriere

8 005860
930612

PRODUS BIOLOGIC PENTRU DESFUNDARE
DIZOLVANT REZIDUURI ORGANICE
(SPURGO BIOLOGICO DISSOLUTORE DI RESIDUI ORGANICI)
Sub formă de pliculeţe,
este produsul special
dezvoltat pentru
curăţarea foselor
biologice, cu o acţiune
enzimatică şi care dizolvă
toate reziduurile organice,
inclusiv cele umane,
vegetale, de hârtie,
grăsimi, resturi de la
spălătorie sau bucătărie,
evitând acumularea
acestora.
Elimină nevoia de golire
periodică cu ajutorul

autopompei, a scurgerilor
din haznale, fosele
septice şi din cele de
evacuare.
PRODUSUL BIOLOGIC
PENTRU DESFUNDARE
este un produs natural în
întregime, care păstrează
în perfectă stare de
funcţionare instalaţiile şi
ţevile de deversare, fără a
utiliza acizi şi produse
corozive.
Suprimă imediat mirosuri-

Descriere

Cantitate

Cod produs

Ambalaj bucăţi

Cod EAN

Cutie pliculeţe de 40 g
în Display - Box

10 pliculeţe

93.060.001

8

8 005860 930605

le neplăcute cauzate de
acumularea reziduurilor
evacuate sau de o
neutilizare îndelungată a
instalaţiilor (cum ar fi
într-un corp secundar al
unei case).

