STOP WILGOCI
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Stop wilgoci o każdej porze roku!
O wilgoci słów kilka
Wilgoć to poważny problem w każdym pomieszczeniu domu i nie tylko.
Jej nadmiar wpływa negatywnie na materiały wykończeniowe, wywołując korozję metali, pleśnie, zagrzybienia na ścianach, a towarzyszący
jej wszechobecny zapach stęchlizny bardzo trudno usunąć z pomieszczeń. Zaparowane szyby, odpadające tynki i farby ze ścian, odklejające
się tapety, brzydkie naloty na przedmiotach metalowych – to pierwsze
oznaki nadmiaru wilgoci.
Niezwalczana wilgoć zwiększa ryzyko wystąpienia alergii, przeziębień, wpływa niekorzystnie na nasze samopoczucie, uwypuklając
nieprzyjemne zapachy przypalonego tłuszczu, dymu tytoniowego. Staje się uciążliwa w momencie jazdy samochodem, kiedy para pojawia
się na szybach, ograniczając znacznie lub całkowicie widoczność. Ze
względów zdrowotnych i do utrzymania komfortu cieplnego wilgotność względna w temperaturze 20-22°C powinna wynosić 30-65%.
W wyższych temperaturach wilgotność nie powinna przekraczać 55%.
Gdy wilgotność powietrza jest większa niż 70%, w pomieszczeniu pojawiają się grzyby, pleśń oraz inne mikroorganizmy szkodliwe dla ludzi
i zwierząt.
W dobie coraz wyższych cen energii istotną informacją jest, że do
ogrzania wilgotnego powietrza w pomieszczeniach potrzeba znacznie
więcej ciepła niż do ogrzania powietrza suchego.
W okresie jesienno-zimowym wilgoć zagląda również do naszych
aut. Zaparowane szyby stają się zmorą każdego z nas, a wdzierająca
się wilgoć przyspiesza korozję metalowych przedmiotów i negatywnie
wpływa na stan tapicerki i dywaników.
Dlatego wychodząc naprzeciw tym problemom, przedstawiamy
Państwu produkty HumiStop i AutoDry skutecznie walczące z nadmierną wilgocią w pomieszczeniach i samochodzie.
Nasze pochłaniacze wilgoci:
– skutecznie wchłaniają nadmierną wilgoć z powietrza do optymalnego
dla zdrowia poziomu,
– pochłaniają przykre zapachy stęchlizny i dymu tytoniowego,
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zabezpieczają przed rozwojem grzybów, pleśni i przykrych zapachów,
zapobiegają parowaniu szyb,
nie wymagają zasilania,
nie wysuszają powietrza,
są łatwe i bezpieczne w stosowaniu.

HumiStop znalazł zastosowanie
w łazienkach, kuchniach, sypialniach,
salonach, biurach, piwnicach, garażach,
warsztatach, przyczepach kempingowych, łodziach i wielu innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności
powietrza oraz w pomieszczeniach
nieogrzewanych, źle izolowanych lub
z nadmiarem pary wodnej (np. pralnie).
Ustawiony z dala od źródła ciepła (min.
20 cm), poza zasięgiem dzieci, zaczyna
działać już po kilku dniach. Czas ten zależy od temperatury oraz stopnia wilgotności powietrza w pomieszczeniu.
Im wyższe te parametry, pochłaniacz
zaczyna działać szybciej.
HumiStop działa w temperaturze od 0°C do 30°C. Im niższa temperatura, tym niższa skuteczność. Nie wydziela żadnego zapachu ani
szkodliwych substancji. Wpływ pracy pochłaniacza na ludzi i zwierzęta
jest obojętny.
Roztwór w dolnym pojemniku naszego urządzenia może przyjmować zabarwienie od brudnoszarego poprzez żółty do transparentnego
(czysta woda). Roztwór transparentny jest dowodem czystości powietrza w pomieszczeniu.
W niektórych warunkach działania pochłaniacza może dochodzić
do krystalizacji roztworu. Dochodzi do tego, gdy objętość roztworu
w stosunku do substancji stałej jest zbyt mała, a także wtedy, gdy temperatura roztworu jest niska. Należy jednak zauważyć, że proces krystalizacji w pojemniku pochłaniacza nie jest w żaden sposób zjawiskiem
negatywnym.
Pojedynczy pochłaniacz wilgoci HumiStop z wkładem o wadze 280 g
jest w stanie przyjąć co najmniej 300 g wody z powietrza, co oznacza
obniżenie wilgotności w pomieszczeniu o ponad 13%.

AutoDry to nowy produkt przeznaczony do zwalczania wilgoci
w samochodach. Łatwe zastosowanie sprawia, że walka z zaparowanymi
szybami staje się mniej uciążliwa, a problem ten można całkowicie wyeliminować. AutoDry – w przeciwieństwie do HumiStopa – nie zbiera
wilgoci w postaci wody, lecz wchłania ją całkowicie dzięki higroskopijnym kryształkom,
pozostawiając miejsce
suche. Źródłem wilgoci w aucie przeważnie jesteśmy my sami.
Wnosimy śnieg na butach, mokre od deszczu kurtki, płaszcze
i parasole. To wszystko
potęguje zjawisko, które szczególnie zaczyna
nam dokuczać jesienią
i zimą, gdy wahania temperatur są bardzo duże. Innymi przyczynami
gromadzenia wilgoci mogą być: niesprawna klimatyzacja, zatkane otwory odpływowe, nieszczelne uszczelki w drzwiach i szybach.
Samo wyeliminowanie przyczyn nie wystarczy do pozbycia się wilgoci w aucie. Umieszczenie AutoDry w pobliżu źródła wilgoci wewnątrz
samochodu, jak i w bagażniku, skutecznie usuwa jej nadmiar przez ok. 3
miesięce.
Preparat nie jest szkodliwy dla ludzi i zwierząt, nie wydziela żadnych
zapachów, wręcz przeciwnie – niweluje obcy zapach stęchlizny.
Zużyty AutoDry należy wyrzucić do śmieci.
Definitywnie usuniemy wilgoć z Twojego mieszkania!
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