
Свойства:

•  Помага да се запазят шкафчетата и 
 гардеробите сухи
• Идеален за гардероби, спортни сакове, 
 шкафове за обувки и коли
• 2 в 1 продукт: срещу влага и лоши миризми 
• Приятен аромат на лавандула
• Предпазва вещите от появата на петна 
 и миризма на плесен
• Предпазва от молци и развитие на бактерии
• Превръща абсорбираната вода в гел

Приложение:
STOP Влага Мини сашенца Лавандула са мини влагоаб-
сорбатори за малки помещения. Всяко пакетче съдържа 
по 50g високо абсорбиращи активни кристали.
Малкият размер на влагоабсорбатора има двойна функ-
ция: срещу влага и лоши. 
Сашенцата са 100% сигурни. Благодарение на експло-
зивната технология, водата се превръща в гел.
Дишащата материя позволява попиването на излишната 
влага, но същевременно предотвратява влагата да изле-
зе, като така предпазва вашите вещи от появата на петна 
върху тях.
Всяко пакетче съдържа 50g силно абсорбиращи криста-
ли. Сашенцата абсорбират излишната влага във въздуха 
и я превръщат в гел.

Употреба:
1. Извадете пакетчето от опаковката. 
2. Поставете пакетчето (с бялата страна нагоре) на 
 желаното място. Не го покривайте!
3. Пакетчето е готово за употреба.
4. Водата се събира в пакетчето и се превръща в гел.
5. Когато съдържанието се е превърнало изцяло в гел,   
 изхвърлете пакетчето и го подменете.

Съхранение:
Максимум 24 месеца от датата, отбелязана на 
опаковката. Съхранявайте в оригинална, затворена 
опаковка на сухи месеста, над 0°C.

Опаковка: 
Опаковката съдържа 2 сашета по 50g всяко
Съдържание на сашенцата: калциев хлорид
Аромат: Лавандула

Ceresit STOP Влага
Мини сашенца Лавандула (50g)



Действие:

Продължително абсорбиращо действие до 8 седмици* в пространства от 1 до 2m2,
 за по-големи помещения трябва да се използва повече от едно пакетче
Продължителен аромат на лавандула до 4 седмици
Ефикасност  Погледнете графиката по-долу.
Максимална сигурност Не се нуждае от електрическа енергия
 100% безопасен продукт: без контакт със соления разтвор, без изтичане
Максимално удобство Малък размер подходящ за почти всякакви пространства 
 (пакетчето не трябва да е покрито). Може да се постави в малки  
 пространства, като гардероби, шкафове, коли, спортни сакове и др.
 Против влага и лоши миризми. Пакетче за еднократна употреба.
 Готово за употреба. Визуализация на ефекта: прозрачна опаковка

*В зависимост от нивото на влажност на въздуха и температурата.
Таблицата показва нивото на абсорбирана вода (ос Y) 
за различен брой дни (ос X) при нормални условия.


