
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
Absorpční sáčky do auta; ideální na velmi malé, uza
vřené prostory s rozlohou 1–2 m² se špatnou cirkulací 
vzduchu.

VLASTNOSTI
• Absorpční sáček 50 g intenzivně pohlcuje nadměrnou 

vlhkost, která je pomocí granulátu přeměněna na gel.
• Speciální tkanina na povrchu sáčku propouští vlhkost 

pouze dovnitř a brání jejímu úniku zpět ze sáčku.

POUŽITÍ
Absorpční sáček 50 g s neutrální vůní je ideální k pohl
cování vlhkosti ve vašem automobilu nebo v jiných uza
vřených prostorech, kde není zabezpečena správná cir
kulace vzduchu, kvůli čemu může docházet k hromadění 
vlhkosti, která poté způsobuje poškození majetku nebo 
nepříjemný zápach.

Absorpční sáčky
do auta
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TECHNOLOGIE

STOP VLHKOSTI: Absorpční sáček 50 g je složen z ultra 
absorpčního granulátu. Zachytává a fixuje nadměrnou 
vzdušnou vlhkost a přeměňuje ji na gel.

BEZPEČNOST: Polopropustná membrána zajišťuje cir
kulaci vzduchu, ale zároveň zabraňuje nashromážděné 
vlhkosti uniknout zpět ze sáčku. 

NÁVOD NA POUŽITÍ
1. Sáček opatrně vyndejte z  krabičky. Rozbalte ho ze 

sekundárního plastového sáčku tak, aby se absorpční 
sáček nepoškodil. Pokud jste sáček proděravěli, vyhoď
te jej. Jakmile je plastový obal odstraněn, sáček začíná 
okamžitě fungovat.

2. Sáček umístěte na požadované místo, bílou stranou na
horu. Nezakrývejte jej a pamatujte, že by sáček neměl 
přijít do styku s dřevěnými a kovovými prvky interiéru 
vozidla. Doporučujeme umístit sáček na autokoberec 
pod sedadly, do kufru, do přídavné schránky nebo do 
jiných bočních přihrádek.

3. Jakmile se celý obsah sáčku přemění na gel, sáček 
vyměňte za nový a starý vyhoďte.
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TECHNICKÉ INFORMACE

Dlouhotrvající
absorpce

V prostoru s rozměry 1–2 m²
až 6 týdnů.* Do větších prostorů
použijte více sáčků.
* V závislosti na úrovni vlhkosti a teploty v místnosti 

Dlouhotrvající vůně Více než 4 týdny

Složení sáčku Polopropustná membrána/PE

Složení náplně Chlorid vápenatý

Vůně neutrální

Balení 2x 50 g

Expirace 36 měsíců

BEZ POUŽITÍ 
ELEKTŘINY

2x SÁČEK
V BALENÍ

POUŽITÍ
DO 2 m2



SKLADOVÁNÍ
Skladujte na suchém místě při teplotě nad 0°C. Trvan
livost sáčku je 3 roky při doporučeném skladování, 
v uzavřeném a nepoškozeném obalu.

UPOZORNĚNÍ
Zabraňte kontaktu náplně nebo roztoku shromažďují
cím odpadovou vodu se zlatými nebo chromovanými 
povrchy, kůží, tkaninami, koberci nebo jinými podlahový
mi krytinami. Pokud dojde k postříkání, okamžitě umyj
te zasažené místo teplou vodou a čpavkem a následně 
opláchněte. Používejte při teplotě vyšší než 10°C.

BEZPEČNOST
Před použitím výrobku si přečtěte bezpečnostní list.

DISTRIBUTOR
HENKEL ČR, spol. s r.o.,
Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8
Tel.: +420 220 101 101
www.stopvlhkosti.cz

UPOZORNĚNÍ: „Informace uvedené v tomto technickém listu (TDS), včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu, jsou založeny na na
šich znalostech a zkušenostech s produktem k datu tohoto TDS. Produkt může mít řadu různých aplikací a různé pracovní podmínky ve vašem 
prostředí, které jsou mimo naši kontrolu. Společnost Henkel proto nenese odpovědnost za vhodnost našeho produktu pro výrobní procesy 
a podmínky, ve kterých je používáte, ani za zamýšlené aplikace a výsledky. Důrazně doporučujeme, abyste provedli své vlastní předchozí 
zkoušky, abyste potvrdili vhodnost našeho produktu. Jakákoli odpovědnost ve vztahu k informacím v technickém listu nebo jakýchkoli jiných 
písemných nebo ústních doporučeních týkajících se dotčeného produktu je vyloučena, pokud není výslovně dohodnuto jinak, s výjimkou úmrtí 
nebo zranění způsobeného naší nedbalostí a jakoukoli odpovědností podle platných zákonů o povinné odpovědnosti za výrobek.


