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Vochtvreter® Navulzak

Handige navulzak voor het navullen van Bison
Vochtvreter®.
Gebruiksaanwijzing:
Knip de buitenverpakking voorzichtig open en haal de witte navulzak uit de
verpakking.
Haal de witte kap van de Vochtvreter® en leg de navulzak in het bakje. Let op:
zorg ervoor dat de navulzak niet uitsteekt buiten het bakje!
Zet de witte kap weer terug en Vochtvreter® is klaar voor gebruik.
Wanneer de navulling volledig opgelost is, kan de Vochtvreter® eenvoudig
geleegd worden in toilet of gootsteen. De lege navulzak in de afvalcontainer
gooien.
Zet het Vochtvreter® apparaat altijd op een vlakke stabiele ondergrond, bij
voorkeur in een wasteiltje.
Zet hetAir Max® apparaat altijd op een vlakke stabiele ondergrond, bij voorkeur
in een wasteiltje.
Vlekken/resten: Gemorste vloeistof veroorzaakt vlekken. In geval van vlekken
direct schoonmaken met veel water, grondig opdeppen en zonodig herhalen.
Contact met leer, hout, natuursteen en metaal vermijden; deze materialen
kunnen worden aangetast.
Aandachtspunten: Bij lage temperaturen werkt Bison Vochtvreter® langzamer
en kan klontvorming ontstaan. Bij verhoging van de temperatuur zal de werking
weer versnellen.
Productomschrijving
Handige navulzak voor het navullen van Bison Vochtvreter®.
Toepassingsgebied
Houdt vocht overal in huis onder controle. Geschikt voor gebruik in de
woonkamer, slaapkamer, badkamer, toilet, etc.
Eigenschappen
· Beschermt uw waardevolle spullen tegen vocht
· Kant en klare navulzak
· Kost geen energie
· Verfrist de lucht
· Schoon in gebruik
· Werkt geluidloos

Technische specificaties
Basisgrondstof: Calciumchloride
Kleur: Wit
Bijzondere specificaties: Waterabsorptie: ca. 1 gram water per gram zout.
Opslagcondities
5 jaar Opslaan in goed gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije
plaats.

Verwerking
Verbruik: 1 kg werkt ca. 3 maanden in een ruimte tot ca. 100m³ en neemt
bij een vulling van 1kg ca. 1 liter water op, afhankelijk van temperatuur,
luchtvochtigheid en grootte van de ruimte.

Bison International B.V. - P.O. Box 160 - NL 4460 AD Goes

www.bison.net

1

6314037 20190823

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.

