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WATERTRAP 
 
 
Συλλέκτης υγρασίας 

 
Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας 
και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών 
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του 
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. 

 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Ο συλλέκτης υγρασίας DUROSTICK 
WATERTRAP είναι μία εύκολα λειτουργική συ-
σκευή που απορροφά την υγρασία της ατμό-
σφαιρας με τη βοήθεια ειδικών κρυστάλλων συ-
γκεντρωμένων σε ειδική διαπνέουσα συσκευα-
σία. Η μείωση της πλεονάζουσας υγρασίας έως 
και 40% απαλλάσσει κάθε κλειστό χώρο από δυ-
σάρεστες οσμές, ενώ ταυτόχρονα δεν ευνοεί την 
ανάπτυξη μούχλας, βακτηρίων και μικροοργανι-
σμών. Η τοποθέτησή του του σε κατοικήσιμους 
χώρους, βελτιώνει την ποιότητα του αέρα προ-
λαμβάνοντας αλλεργίες, κεφαλαλγίες και ρευμα-
τικούς πόνους. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το DUROSTICK WATERTRAP έχει εξαιρετικά 
αποτελέσματα σε κλειστούς ή όχι τακτικά αεριζό-
μενους χώρους, όπως: 

• Αποθήκες, υπόγεια, γκαράζ, πατάρια, σοφί-
τες 

• Εξοχικά σπίτια, τροχόσπιτα, σκάφη αναψυ-
χής, ντουλάπες. 

• Θερμαινόμενες εσωτερικές πισίνες 

• Αποτρέπει βλάβες, σε ηλεκτρικές συσκευές 
που δεν χρησιμοποιούνται τακτικά όπως τη-
λεοράσεις, Η/Υ, Hi-Fi κλπ. 

• Διατηρεί ανέπαφα, ευαίσθητα στην υγρασία 
χάλκινα και ορειχάλκινα αντικείμενα, καθώς 
και βιβλία, έγγραφα κλπ. 

 
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

• Αφαιρέστε το χάρτινο περίβλημα από το πλα-
στικό κουτί. 

• Αφαιρέστε το νάιλον σακουλάκι με προσοχή, 
αφήνοντας ανέπαφο το εσωτερικό διχτάκι. 

• Τοποθετήστε το διχτάκι με τους κρυστάλλους 
στην ενδιάμεση σχάρα της συσκευής. 

• Επανατοποθετήστε το καπάκι στην αρχική 
του θέση. 

• Μετά τη συναρμολόγησή του πλύνετε τα χέ-
ρια σας με άφθονο νερό. 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

• Όταν οι κρύσταλλοι έχουν ολοκληρώσει την 
`εργασία’ τους και έχουν μετατραπεί σε υγρό 
στο κάτω μέρος της συσκευής, αδειάστε το 
στη λεκάνη της τουαλέτας. 
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• Ξεπλύνετε με νερό τη συσκευή και αφήστε 
την να στεγνώσει. 

• Επανατοποθετήστε το ανταλλακτικό 
DUROSTICK WATERTRAP. 

• Εάν τυχόν δημιουργηθούν λεκέδες, αφαιρέ-
στε τους άμεσα με νερό και σφουγγάρι. 

 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συ-
σκευασία του, σε ξηρούς χώρους, μακριά από 
κάθε πηγή υγρασίας, για 24 μήνες από την ημε-
ρομηνία παραγωγής. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. 
Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. 
Πριν από τη χρήση, συμβουλευθείτε τις οδηγίες 
προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή 
στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

• Χαρτοκιβώτιο: 8 συσκευές που περιέχουν 8 
σακουλάκια με κρυστάλλους των 600gr 

• Χαρτοκιβώτιο: 12 ανταλλακτικά σακουλάκια με 
κρυστάλλους των 600gr 
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