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Ceresit stop vlhkosti Přístroj
POPIS

Pohlcuje vlhkost a zabraňuje vzniku plísní, pracuje bez elektřiny, výměnná absorpční tableta vydrží 
v místnosti 20 m2 cca 2 měsíce, vč. 1 absorbční tablety, rozměry (ŠxVxH) 210x225x105 mm. 

Popis Ceresit Stop vlhkosti, odvlhčovač vč.tablety
Aktivní částí přístroje Ceresit STOP VLHKOSTI je tableta na pohlcování vlhkosti. Tato tableta se 
skládá z aktivních krystalů se silnými absorpčními účinky zajišťujícími vysokou účinnost 
prostředku. Krystaly absorbují nadbytečnou vlhkost vzduchu, která se pak ve formě solného roztoku 
sráží a stéká do nádržky. 

Tableta na pohlcování vlhkosti okamžitě po vložení do přístroje začíná absorbovat nadbytečnou 
vlhkost vzduchu. 
Speciální krystaly obsažené v tabletě shromažďují vodu. 
Tableta přemění vlhkost v kapalinu (slanou vodu). 
Přístroj Ceresit STOP VLHKOSTI začne regulovat obsah vlhkosti vzduchu na správné hodnoty 
ihned po sestavení. Za několik hodin po zahájení provozu se v nádržce objeví první kapky vody. 
Tableta používáním postupně ubývá a když zcela zmizí, je nutné vložit novou. Okamžik výměny 
tablety se tedy pozná snadno. 

Kam Ceresit STOP VLHKOSTI umístit? 
Na podlahu či na vyvýšené místo, kde je dostatek prostoru pro cirkulaci vzduchu. Nesmí být v 
dosahu dětí a domácích zvířat. Nemá být umístěn ani v těsné blízkosti zdrojů tepla (topná tělesa, 
komíny atd.). Přístroj nepotřebuje ke svému fungování elektrickou energii. Je tak malý, že se vejde i 
na okenní parapet.

Jak dlouho Ceresit STOP VLHKOSTI vydrží? 
Ceresit STOP VLHKOSTI je schopen regulovat vlhkost v místnosti o ploše 20 m2. Součástí balení 
každého přístroje je tableta na pohlcování vlhkosti. Běžná doba působení jedné tablety jsou 2 
měsíce, závisí to však na velikosti a na míře vlhkosti místnosti. Průběh pohlcování vlhkosti lze 
sledovat podle výšky hladiny vysrážené kapaliny v průhledné nádržce. Pokud tableta dochází, je 
nutno ji vyměnit. K přístroji si lze zakoupit náhradní tablety, které jsou baleny po dvou kusech. 
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