
 

 

ABSORBANT UMIDITATE CLASIC 
 
Descriere: 
Den Braven Humidity Absorber Classic este format dintr-un absorbant de umiditate compus 
dintr-un dispozitiv din plastic si un saculet ce contine cristale deshidratante speciale care 
absorb excesul de umiditate din aer, reducand astfel riscul de formare a mucegaiului si a 
mirosurilor neplacute. Cristalele existente in saculet se transforma intr-un lichid condensat in 
partea inferioara a absorbantului de umiditate. Dupa consumarea cristalelor, respectiv dupa 
umplerea zonei de stocare a absorbantului, aruncati lichidul in canalizare si montati o rezerva 
noua pentru a relua utilizarea. Produsul este recomandat pentru subsoluri, rulote, 
ambarcatiuni, mansarde, sifoniere, bucatarii & bai, spalatorii. Rezerva: fiecare saculet contine 
cristale deshidratante care dureaza aproximativ 1-3 luni. Perioada propriu-zisa de utilizare 
depinde de gradul de umiditate al aerului.  
Recomandare: Amplasati intotdeauna dispozitivul absorbant pe o suprafata plana si stabila. La 
temperaturi scazute, absorbantul functioneaza la o capacitate mai redusa, putând surveni 
agregarea cristalelor. Cresterea temperaturii va intensifica ritmul de functionare. 
 
Rezerva: 
Rezervele sunt disponibile in dimensiuni ambalaje variate. Fiecare saculet contine cristale 
deshidratante si poate fi utilizat aproximativ 1-3 luni. Durata exacta depinde de nivelul de 
umiditate al aerului.  
Dupa consumarea cristalelor, aruncati lichidul de condensare in canalizare. Introduceti o 
rezerva noua pentru a continua utilizarea.  
 
 

• Capacitate: Aproximativ 35 m3 (aprox. 15 m2) 

• Greutate: 450 grame 
 

Valabilitate: 
24 luni de la data fabricatiei, in ambalaj original, nedeschis, depozitat in spatii uscate, la 
temperaturi intre +5 si +25˚C 
 
Asamblare: 
Modul de utilizare al Den Braven Humidity Absorber Classic: 1. Den Braven Humidity Absorber 
Classic este alcatuit dintr-un recipient format din trei piese (sus+jos+gratar) si dintr-un 
saculet din fibra ce contine cristale speciale care absorb umezeala. 2. Scoateti cu grija 
saculetul din fibra din ambalajul din plastic. Contactul cu aerul declanseaza procesul. (NOTA: 
Nu deteriorati sacul din fibra). 3. Asamblati cele patru picioruse de sustinere pe gratar, asezati 
gratarul pe partea de jos a dispozitivului, apoi asezati saculetul din fibra pe gratar, intre 
piciorusele de sustinere. Montati partea de sus a dispozitivului. 4. Asezati recipientul in spatiul 
pe care doriti sa il dezumidificati. 
 
Bine de stiut: 
Bine de stiut: Nivelul optim al umiditatii pentru organismul uman si pentru obiectele din jur 
este de aproximativ 45%. Daca umiditatea este optima, obiectele vor avea o utilizare mai 
indelungata. Daca nivelul umiditatii este prea ridicat, se formeaza condensul, care favorizeaza 
aparitia mucegaiului si a mirosurilor neplacute. Daca nivelul umiditatii este prea scazut, pielea 



 

 

poate deveni uscata si pot aparea iritatii. Den Braven Humidity Absorber Classic absoarbe 
excesul de umiditate din aer, mentinând un nivel optim al acesteia. 
 
 
Date comerciale: 
 
 

Cod art. Denumire produs 

211ADDB APARAT ABSORBANT UMIDITATE CLASIC 450G DB DIY 

211ADREFDB REZERVA APARAT ABSORBANT UMIDITATE 3X450G DB DIY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clauza de declinare a raspunderii – va rugam sa cititi cu atentie 

Aceasta clauza de declinare a raspunderii a fost emisa de Bostik Romania („Compania"), si se aplica pentru utilizarea oricaror produse 
furnizate de Companie („Produsele"), prezentate in aceasta Fisa Tehnica („TDS”). Va rugam sa cititi cu atentie aceasta clauza de 
declinare a raspunderii inainte de utilizarea oricarui Produs. Folosirea prezentei Fise Tehnice si/sau a Produsului reprezinta acceptul 
dvs. cu privire la prezenta clauza de declinare a raspunderii. Continutul acesteia va prevala asupra oricaror instructiuni de utilizare si 
asupra oricarei clauze de declinare a raspunderii si/sau de excludere ori de limitare a raspunderii Companiei, care poate fi mentionata 
pe ambalajele Produselor. Prezenta clauza de declinare a raspunderii prevede intreaga raspundere financiara a Companiei (inclusiv 
orice raspundere pentru actiunile sau omisiunile angajatilor, agentilor si subcontractantilor acesteia) in raport cu orice utilizator al 
Produselor („Utilizatorul Produselor"), cu privire la orice utilizare sau revanzare a oricaruia dintre Produsele mentionate in aceasta Fisa 
Tehnica, de catre Utilizatorul Produselor. Prezenta clauza de declinare a raspunderii nu afecteaza raspunderea Companiei pentru 
deces sau vatamare corporala cauzata de neglijenta Companiei cu privire la Produse, si nici raspunderea acesteia pentru frauda sau 
pentru declaratii inexacte si frauduloase, sau orice alta raspundere care nu poate fi exclusa sau limitata conform legislatiei aplicabile. 
Raspunderea totala a Companiei rezultata in orice mod si indiferent daca este cauzata printr-o actiune in raspundere civila delictuala 
(inclusiv neglijenta si incalcarea obligatiei de origine legislativa), prin incalcarea contractului sau in alt mod, survenita in legatura cu 
utilizarea sau revanzarea  oricaruia dintre Produsele mentionate in aceasta Fisa Tehnica, de catre Utilizatorul Produselor, va fi limitata 
la pretul platit pentru Produs de catre Utilizatorul Produselor. Compania nu va raspunde in fata Utilizatorului Produselor pentru nicio 
pierdere economica, pierdere a profiturilor, pierdere comerciala, epuizare a fondului comercial sau pentru alta pierdere pura, in fiecare 
caz  indiferent daca aceasta este directa, indirecta sau pe cale de consecinta, sau pentru orice revendicari (inclusiv cu privire la 
vatamare corporala, in masura in care acestea nu sunt cauzate prin neglijenta Companiei) referitoare la despagubiri indirecte de orice 
fel (indiferent de cauza acestora), rezultate din sau in legatura cu utilizarea sau cu revanzarea oricaruia dintre Produsele mentionate in 
aceasta Fisa Tehnica, de catre Utilizatorul Produselor. Compania nu va raspunde in fata Utilizatorului Produselor pentru nicio pierdere 
economica, pierdere a profiturilor, pierdere comerciala, epuizare a fondului comercial sau pentru alta pierdere pura, in fiecare caz  
indiferent daca aceasta este directa, indirecta sau pe cale de consecinta, sau pentru orice revendicari (inclusiv cu privire la vatamare 
corporala, in masura in care acestea nu sunt cauzate prin neglijenta Companiei) referitoare la despagubiri indirecte de orice fel 
(indiferent de cauza acestora), rezultate din sau in legatura cu utilizarea sau cu revanzarea oricaruia dintre Produsele mentionate in 

aceasta Fisa Tehnica, de catre Utilizatorul Produselor. Compania nu va raspunde in fata Utilizatorului Produselor in legatura cu nicio 
pierdere pentru nicio utilizare neadecvata sau care nu are loc in conformitate cu instructiunile relevante de utilizare a Produselor 
prevazute in aceasta Fisa Tehnica, sau a Produsului. Utilizatorii Produselor vor confirma potrivirea Produselor prin realizarea de teste 
proprii.  
Prezenta Fisa Tehnica acopera doar unul dintr-o gama larga de produse furnizate de catre Companie. Pentru informatii complete 
despre aceste produse sau pentru recomandari referitoare la aplicare, va puteti adresa personalului nostru instruit din toata tara, in 
mod gratuit. De asemenea, Departamentul nostru de Asistenta Tehnica va poate oferi recomandari tehnice specializate. Prezenta Fisa 
Tehnica prevaleaza asupra tuturor Fiselor Tehnice ale Produselor, iar utilizatorii acesteia se vor asigura ca detin versiunea curenta a 
acesteia. Distrugeti toate Fisele Tehnice anterioare, iar daca aveti dubii, contactati Compania, mentionand numarul de cod din coltul 
din dreapta jos al acestei pagini. 


