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ABSORVENTE DE HUMIDADE 
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Observação: Esta ficha substitui todas as procedentes. As directivas nesta documentação resultam das nossas provas e da nossa experiência 
e são comunicadas de boa fé. Visto que não controlamos as modalidades de aplicação, não devemos ser expostos a nenhuma 
responsabilidade no que se refere aos resultados obtidos e a possíveis prejuízos procedentes de um uso incorrecto e não adaptado. Visto que 
ignoramos o projecto, o estado da superfície e as circunstâncias de sua aplicação, não se aceita nenhuma responsabilidade com base nesta 
publicação. Por essa razão aconselha-se sempre fazer provas prévias próprias de acordo com as circunstâncias específicas. Soudal reserva-se 
ao direito de alterar os seus produtos sem aviso prévio.  
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Descrição: 

O ABSORVENTE DE HUMIDADE é um sistema 

ecológico para regular a taxa de humidade no 

ambiente. A forma compacta do ABSORVENTE DE 

HUMIDADE facilita a sua localização em qualquer 

local. Graças ao seu poder de absorção, o 

ABSORVENTE DE HUMIDADE evita manchas e 

odores a bolor. Um ABSORVENTE DE HUMIDADE 

garante um rendimento de 4 meses, num local 

com cerca de 20m
3
.  

O ABSORVENTE DE HUMIDADE pode ser utilizado 

em qualquer divisão da casa, bem como, dentro de 

uma caravana, um barco ou um abrigo de jardim. 

 

MODO DE EMPREGO:  

1. Retirar a cobertura perfurada do ABSORVENTE 

DE HUMIDADE. 2. Abrir a saqueta que contém o 

absorvente de humidade pela bainha. 3. Deixar 

deslizar pela bainha o absorvente para a placa azul 

do ABSORVENTE DE HUMIDADE. 4. Colocar a 

cobertura perfurada sobre o ABSORVENTE DE 

HUMIDADE. 5. Colocar o ABSORVENTE DE 

HUMIDADE nos locais mais humidade da divisão. 

Esvaziar o recipiente inferior antes de colocar um 

novo absorvente. Convém colocar uma recarga de 

450gr. 

 

 

 

 

ATENÇÃO: Após contacto do absorvente com a 

pele, seque ou enxagúe com água. Não beba a 

solução do absorvente! 

Irritante para os olhos. Não respirar os vapores. 

Evitar o contacto com a pele. Manter fora do 

alcance das crianças. Em caso de ingestão, 

consulte imediatamente o médico e mostre a 

embalagem ou etiqueta.  

 

Conservação: 

12 meses na embalagem fechada, conservada em 

local seco e fresco, entre +5°C e +25°C. 

 

Código Descrição Cont. Unid/

Cx 

106133 Absorvente de 

Humidade 

450gr 8 

106136 Recarga  450gr 12 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


