Auto-odvlhčovač
Zboží číslo 634 545
Návod k obsluze
Název: Odvlhčovač
Velikost: 1000g/kus, čistá váha
Hlavní součástka: smektit (hliněný minerál)
Místa k použití: Automobily, skříně na oblečení, skříně na nádobí, knihovny, obývák, nebo
jiná místa, která musíte chránit před vlhkostí a napadením plísní
Použití
1. Otevřete balení a pečlivě si pročtěte návod k obsluze.
2. Rozstříhejte obalový materiál a odborně ho zlikvidujte.
3. Umístěte Auto-odvlhčovač na bezpečné místo ve vašem automobilu. Ujistěte se před
začátkem jízdy, že je odvlhčovač dobře uložený a je vyloučeno jakékoliv ohrožení cestujících.
Nepokládejte do prostoru řidiče, nebo na místo, na kterém by mohlo překážet při řízení vozidla.
Pozor
1. V případě, že při otevření balení zjistíte poškození nebo trhliny na suchém sáčku, kontaktujte
okamžitě prodejní místo k navrácení nebo náhradě zboží.
2. Při otevírání balení dávejte pozor na to, abyste nepoškodili suchý sáček. Pokud bude
poškozený, nesmí být v žádném případě dále používán.
3. Nikdy se nedotýkejte obsahu v suchém sáčku.
4. Udržujte suchý sáček neustále mimo dosah dětí.
5. Omezte vystavování na přímém slunci na 2 až 3 hodiny, v případě, že zjistíte, že to na produkt
špatně působí.

Trvanlivost: Po uplynutí maximální doby působení do 3 měsíců může být auto-odvlhčovač
regenerován a znovupoužit. Pro to položte auto-odvlhčovač k uschnutí na topení (asi 2-3
hodiny), do mikrovlnné trouby (max. 10 minut při 900W) nebo do pečící trouby (max. 10 minut
při nejnižším nastavení). Abyste docílili optimálního působení, doporučujeme opakovat tento
regenerační proces jednou za měsíc. Myslete prosím na to, odkud odstraňujete přidržující pásek.
Nezapomenout nechtěně v troubě, příp. v mikrovlnné troubě.
Skladovací trvanlivost: pět let
Důležitá upozornění pro vaši bezpečnost
1. Nebezpečí při kontaktu:
Nadýchání se: Smektit nepředstavuje při nadýchání se žádné zásadní nebezpečí. Avšak
vdechnutí prachu může vyvolat podráždění dýchacího systému a symptomy jako například
kašel a dušnost.
Spolknutí: Smektit je velmi málo toxická látka, ale spolknutí může způsobit vážné poškození
sliznic. Spolknutí velkého množství může vyvolat podráždění žaludku a střev, stejně tak
zvracení a bolesti žaludku.
Kontakt s kůží: Tuhý smektit může vyvolat na suché pokožce lehké podráždění. Silné roztoky
nebo silný smektit může způsobit v kontaktu s kůží závažná podráždění.
Oční kontakt: Nebezpečí vzniká při mechanickém vetření do očí nebo ještě vážnější při
popálení z horkosti smektitového podráždění.
Nebezpečí pro životní prostředí: žádná
2. Uskladnění a transport
Skladujte produkt v suchém a dobře větraném prostředí, daleko od ohně, tepla ne v kontaktu
s oxidačními prostředky, abyste zabránili rozvinutí tepla nebo vlhkosti poté, co se produkt sám
od sebe vznítí. Zřídka se vyskytují fenomény, jako např. rozvinutí horka při namátkové
zkoušce, abyste v tomto případě předešli úrazům, musí být produkt ihned zchlazen.
Informace k transportu: Množství určené k přepravě by mělo být odhadováno spíše
zdrženlivěji. (Nenakládat přepravní prostředek úplně plný). Dávejte při přepravě pozor na to,
aby kontejnery nevyčnívaly, nepřevrátily se, nespadly a nebyly poškozeny. Těsný kontakt

s oxidy, jako např. ozonem, tekutým kyslíkem, chlorem, draslíkem může vést k rozvinutí
požáru.
Vyvarujte se kontaktu s kyselinou!
3. Bezpečnost a manipulace
Oči: Vyplachujte minimálně po dobu 15ti minut a při bolestech okamžitě vyhledejte lékaře.
Pokožka: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla a při bolestech vyhledejte okamžitě lékaře.
Spolknutí: Vypijte dvě sklenice vody. V případě bolestí žaludku nebo jeho silným
vystupováním vyhledejte okamžitě lékaře.
Nadýchání se: Obstarejte okamžitě přísun čerstvého vzduchu a dostaňte postiženou osobu ven.
Pokud se vyskytnou potíže s dýcháním a kašel, vyhledejte okamžitě lékaře.
Informace pro lékaře: Spolknutí může vést k otravě kyselinou.
Bezpečnostní varování
Nebezpečí exploze: Prachová exploze při lehkém působení požáru.
Ukládejte produkt neustále mimo dosah dětí.

