
Kedves Venta v5s6rlo!
Koszonjuk a Venta-L6gmoso ir6nti bizalm6t. Meggy6z6d6srink,
hogy 6rt6kelni fogja a Venta-L6gmoso kiemelked6 higi6ni616t, prob-
l6mamentes mtjkod6s6t, konnyti tisztit6s6t, tart6ssagat, egyszertl
technologi6jat. A kovetkez6kben leirt k6rd6sek 6s v6laszok segits6-
get ny0jtanak abban, hogy teljesen tisztaban legyen az egyedLi16llo
Venta technologia e16nyeivel.

HOGYAN PARASiT A VENTA-LEGMOS6?
A vizben forg6 nedves r6teglemezek feltjlet6r6l (4,2m2) a p6ra a
l6gt6rbe kerrlil. A mfik6d6si elvb6l ad6d6an a helyis6g p6ratartal-
m6nak noveked6s6vel csokken a p6rologtat6s sebess6ge. A leme-
zek feltllet6r6l annyi nedvess6g p6rolog el, amennyi az optim6lis
p6ratartalom el6r6s€hez szriks6ges, ez6rt nincs t0lp6r6sit6s.

HOGYAN TISZTiTJA A LEVEG6T A VENTA-LEGMOSo?
A leveg6ben lebeg5 szennyez6d6seket, port, pollent, doh6nyfUstot
a k6szrll6k beszivla, 6s a r6teglemezeken keresztrll 6ramoltatja. A
szennyez6 r6szecsk6k a nedves feltiletre r6tapadnak, 6s a vizbe
mos6dnak. A lemezfeltilelri5l kizfur6lag a tiszta viz p6rolog el. Az
dsszegy[ilt szennyez6d6s a k6szUl6k alj6n marad, melyet 10-14
naponk6nt ki kell obliteni.

BELEKERULHETNEK A LEGMOS6-RENDSZERREL A HIGI-
Eurar crxxeK RESZEGSKEI vlcy ANvAGAI A LEcTERBE?
A l6gtisztit6 rendszer a hideg p6rologtat6s elismert legjobb elv6n
mUkodik. A hideg p6rologtat6si technol6gia kizArja a r6szecsk6k
vagy aeroszolok leveg6bet6ft6nt leadesattnn'ek azalfftesrTak a2 -

igazol6s6ra megbiztuk a TUV Nord-ot. A kis6rlet sor6n a TUV Nord
be tudta bizonyitani, hogy a higi6niai cikkekkel vagy n6lkLilLik se ke-
rUnek olyan aeroszolok a l6gt6rbe, amelyet a t0d6 nem tud felvenni

MI A VENTA-LEGMOS6 LEGOPTIMALISABB
MUKODTETESI IoeIez
Ez az egy|ni ig6nyekt6l fUgg. A Venta-L6gmos6 folyamatosan
Uzemeltethet6. Rendkivrll energiataka16kos, 6s Lizemeltet6si kolt-
s6ge minim6lis.

MILYEN PARATARTALOM A MEGFELEL6, ES MILYEN
GYAKRAN KELL A TARTALYT VIZZEL FELTOLTENI?
lde6lis kdrulm6nyek k6zott a leveg6 peratartalma 40-55% kozotti.
N6h6ny l6nyez6 azonban befolyAsolhatja a peratartalom alakul6s6t.
llyen p6ld6ul a fUt6s, 169kondicion6l6s, a lak6s h6szigetel6se, a
lak5s elrendez6se, 1696raml6s a lak6sban, valamint a k6sztll6kben
l6v6viz mennyis6ge. Megjegyzend6, hogy egy nagyon sz5raz
leveg6jU helyis6gben, a k6szul6k els6 napi haszn6latakor a v[z
gyorsabban p6rolog el, 6s alacsonyabb peratartalmat biztosit.

HovA HELYEzzrJK A VENTA-LEGMos6T?
A Venta-L6gmos6t, amennyire csak lehets6ges a helyis6g k6zep6-
re helyezze. Biztosltsa, hogy a k6szrll6k tetej6n a leveg6 befel6, az
oldalain pedig kifel6 6rdmolhasson. A k6sztil6k korUl legal6bb 0,5
m6teres t6vols6gban ne legyen semmi, hogy a megfelel6 l6g6ram-
l6s biztositva legyen.

A KULTER! NYIToTT AJT6K Es aaLaxoK BEFoLYASoL-
HATJAK.E A VENTA-LEGM()56 HATEKONYSAGAT?
A k6szrll6k zert t6rben mUkodik a leghat6konyabban, igy tudja a
paratartalmat folyamatosan szinten tartani. Ez6rt ugyan0gy, mint a
169kondicion6l6k eset6ben, az ablakokat 6s a kLilt6ri ajl6kalz6rva
kell tartani. A helyis6gek kozotti ajt6k nyitva maradhatnak a megfe-
lel6 leg6raml6s biztositasa 6rdek6ben.

U.INA XEU-E ToLTENI A VENTA HIGIENIA ADALEKOT,
HA A KESZULEKB6L TELJESEN ELPARoLoG Aviz?
Nem, mert a Venta higi6nia adal6k osszetevoi avizzel nem p6ro-
lognak el. Egyszer[ien toltse fel friss vlzzel a k6szLil6ket. A Venta

higi6nia adal6k ez6ltal 0jra aktiv6l6dik. Egy adag 10-14 napon
keresztUl megakad6lyozza a kbszillk elvizk6vesed6s6t.

SZUKSEGES.E A VENTA HIGIENIA ADALEK HASZNALATA?
LW 14124144'. lgen, felt6tlenUl sztiks6ges. A Venta higi6nia adal6k
megg6tolja a vizk6lerak6d6st, 6s megk6nnyiti az tlled6k eltrivolitd-
s6t. Tov6bb6 a Venta higi6nia adal6k noveli a k6sz0l6k hat6kony-
s6g6t azzal, hogy vizcseppek helyett 0sszef0gg6 vizr6teget k6pez
a lemezeken, igy a lemez teljes fel0let6t kihaszn6lja a leveg6ben
l6v6 szennyez6d6sek kimos6s6ra. A Venta higi6nia adal6k, ezen
fel0l m6g a szagokat is megkoti. AzLW 15125145 mag5t6l kikap-
csol, ha t0l kev6s viz van a k6szUl6k als6 r6sz6ben.

Mr TORTENIK, HA A TARTALYBAN LEv6 viz ELPARoL.
GOTT, ES A KESZULEK BEKAPGSOLVA MARAD?
A Venta higi6nia adal6k az 6sszegy(jtott szennyez6d6st a
k6sztil6k alj6n tartja, mely a leveg6be nem ker0l vissza. A Venta-
L6gmos6 azonban csak vizzel egyUtt p6r6sit 6s tisztit.

Mt A TEEND6, HA A KESZULEKET HOSSZABB lDEtc
NEM HASZNAI.IAZ
Uzembe helyez6s el6tt egyszer0en mossa 6t a k6szril6ket. Miel6tt
a k6sziil6ket elteszi, c6lszerU Venta tisztit6folyad6kkal 6tmosni,
hogy a makacs vizk6kflpzld6seket elt5volitsa.

MILYEN GYAKRAN KELL A VENTA.LEGMOS6T TISZTiMXP
1O-f4 naponk6nt a k6szrltek als6 h6zat egy nedves szivaccsal ki
kell torolni. A r6teglemezeket ecsettel vagy szivaccsal tisztitsa
meg. Az alapos tisztit6shoz aj6nlott a Venta tisztlt6folyad6k id6-
szakonk6nti haszn6lata. Mindig 0gyeljen arra, hogy a motort viz ne
6rje! Tovdbbi inlorm5ci6k a haszn6lati 0tmutat6ban!

HOL SZEREZ,HET0 BE A VENTA HIGIENIA ADALEK ES A
KIEGESZiT6K?
Venta term6kek kaphat6ak a hivatalos forgalmaz6kn6l 6s az al6bbi
cimen:

HUNG!MPEX Kft.;
1037, Budapest Kunigunda u.60.
Tel. 01-4537100, Fax 01-4537101
e-Mail: hix@hungimpex.hu

VENTA HIGIENIA ADALEK:
A k6szril6k hosszabb 6lettartamat biztositja, valamint a p6r6sit6si
folyamatot tok6letesiti. Az 500m|-es flakon kor0lbel0l 5 h6napig
elegend6.

VENTA TTSZTiT6FOLYADEK
Aj6nlott a Venta tisztit6folyad6kkal f6l6vente egy alkalommal a
k6szUl6ket 5ttisztitani. Egy tisztit6shoz a telies flakont (250 ml)
haszn6lj.

VENTA !LL6OLAJOK:
A narancs ill6olaj frissit 6s serkent6leg hat. A relax5ci6s ill6olaj a
napi feszrilts6g levezet6s6t segiti. A megf6z5s elleni ill6olaj segit a
meghfil6ses id6szakban. Ezek kombin6ci6ja is kaphat6,
ami mindh6rom ill6olajb6l tartalmaz egy-egy 50ml-es Uvegcs6t.
Valamennyi ill6olaj 3 x 50ml-es kiszerel6sben kaphat6.

VENTA.LEGM(,36
EgyszerUen nagyszerU.
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HOGYAN FEJTI Kt HATASAT A VENTA HIGIENA-ADALEK?
A Venta Higi6na-adal6k olyan speci6lis hat6anyagokb6l 5ll6
kombin6ci6, amely hosszri idcin 6t biztositja a Venta leveg6mos6k
kifog6stalan mfi kod6set. Megakad6lyozza a kem1ny vizkdvesed6s
kialakul6s6t. A viz felUleti fesz0lts6g6t er6sen csdkkenti. Ennek az
a kovetkezm6nye, hogy a lemezrakatokban az egyes lemezeket
egyenletesen lehet benedvesiteni. A v[z nem pereg le. A k6szul6k
optim5lisan tudja nedvesiteni 6s tisztltani a leveg6t.

MILYEN ALKOT6RESZ,E!{,E,6L AII A VENTA HIGIET{A-
ADALEK?
A Ventai Higi6na-adal6k speci6lis hat6anyagok 6s adal6kanyagok
kombin6ci6j6bOl itll. Az alkot6r6szek olyan neves vegyipari v6l-
lalatokt6l sz1rmaznak, amelyek speci6lis terulete a viztechnika,
vizhigi6na 6s viztisztit6s. A Venta Higi6na-adal6kban l6v6 dsszes
adal6kanyagot naponta haszn6lj5k a kornyezetUnkben, sok m6s
term6kben is, ezek igazolhat6an, tobb 6ve j6l bev6ltak.
Az al6bbi anyagokat larlalmazza'. Kation tenzidek < 5o/o, < 5o/o

foszfon6tok, seg6danyagok.

A VENTA HIGIENA.ADALEK BIOL6GIAILAG LEBONTHAT6?
A Venta Higi6na-adal6kban haszn6lt fontos hat6anyagok biol69iai-
lag j6l lebonthat6k, ami v6gulis a mintegy 10-14 napos felhaszn6l6-
si id6ben tort6n6 felhaszn6l6ssal konnyen megval6sithat6. A tobbi
adal6kok vagy azok reakci6term6kei olyan anyagok, amelyek nem
k6rositj6k a kornyezetet, mert a term6szetben m6r el6fordulnak.
Kicse16l6sn6l ez6rl a marad6k vizt6l gond n6lkril megszabadulhat,
p6ld6ul a v6c6be kiontheti.

A VENTA H!GIENA-ADALEK ARTALMAS?
A tobb mint tiz 6ves alkalmaz6s alatt a Venta leveg6mos6ban
haszn6lt Venta Higi6na-adal6k t6bbmilli6szor bev6lt, an6lkUl hogy
b6rmilyen kritikus esetr6l tudn6nak az eg6szs6gk6rosit6ssal vagy
eg6szs6gi 6rtalommal kacsolatban. Ezzel ellent6tben: A pollenre
6s h5ztart6si porra allergi6s sz6mos embert5rsunk haszn6lja a
Venta leveg6mos6t, eg6sz 6vben - a ffit6si id6szakon kivLil is.

A VENTA HIGIENA-ADALEKOT KOTELEZ6.E JELEZNI?
A mai, egyre szigor0bb torv6nyes el6ir6sok szerint a term6kek
nem tartalmaznak olyan anyagkoncentr6ci6kat, amelyekre ktilon-
leges utasit6sokat kellene adni. A jelenlegi Vesz6lyesanyag Ren-
delet szerint sem kell jelezni a Venta Higi6na-adal6kot. Term6sze-
tesen, mik6nt az osszes h5ztart6si tisztit6- 6s 6pol6szern6l, tigy itt
is gondos b6n6sm6dra van szUks6g 6s meg kell akad6lyozni, hogy
a gyerekek hozzll6rjenek ezekhez a szerekhez.

HOGYAN KELL ADAGOLNI A VENTA H!GIENA-
ADALEKOT?
Minden 10-14 nap ut6n cser6lje ki a vizet a Venta leveg6mos6ban.
Csak a viz kicser6l6s6n6l (nem az ut6natolt6s6n6l) adjon hozz6
egy adagol6si egys6get (sk6labeoszt6s a k6szLil6ktipushoz az
riveg h6toldal6n).

HOGYAN TAROLJA A VENTA HIGIENA-ADALEKOT?
A Venta Higi6na-adal6kot h(vds 6s szAraz helyen, sot6tben kell
t6rolni.

MENNYI IDEIG TARTHAT6 EL A VENTA
HIGIENAADALEK?
Eltarthat6sdg: Gy6rt6si d6tumt6l sz6mitott 2 6vig kibontatlan
6llapotban.
Az riveg megnyit5sa utan a Venta Higi6na-adal6kot 12 h6napon
be[il fel kell haszn6lni.

Az ALS6 RESZBEN Es n rARcsAxar vEo6 csoMAGo-
LAsoN LEv6 LERAK6DASoK HATRANyoSAN BEFoLvA-
SoLJAK A LEvEG6Mos6 MUKODESETz
Nem. Az als6 r6szben 6s a lemezrak6son l6that6 osszes marad-
v6nyb6l (feh6r, zoldes-barn6s vagy barn6s lerak6d6s) EGYIK SEM
rontja a Venta leveg6mos6 mUkod6s6t. A Venta Higi6ne-adal6k
hozz6ad6sa kifog6stalan higi6nikus iizemel6st biztosit.

MENNYI IDETG TARTHAT6AK EL A VENTA !LLATOK?
Az ill6olajok hfvds 6s sdt6t helyen megfelel6en t6rolva tdbb 6vig
eltarthat6ak.

A CEDULAN LEv6 FIGYELMEZTET6 UTASiTASoK Es JE-
LEK SZERINT EGESZSEGRE KAROS HATASUNAK KELL
BESOROLNI A VENTA ILLATOKAT?
Nem, a Venta illatok nincsenek eg6szs6gk6rosit6 hat6s0k6nt
besorolva. 100%-ban term6szetes olajokb6l k6sztiltek, melyek
sz5mos term6szetes anyagb6l vannak. Bar az adott Venta illat
k6szterm6kk6nt a torv6nyes el6ir5sok szerint nincsen eg6szs6g-
k6rosit6 hat6s[nak besorolva, az adott 6sszetev6k bizonyos tulaj-
dons6gait krilon figyelembe kell venni. igy it€llUk meg ill6olajainkat
az anyagokra 6s k6szitm6nyekre vonatkoz6 EU ir6nyelv aktu6lis
jelol6si ir6nymutat6sa alapj6n.

Olyan tertileteket is figyelembe vettLink, melyek tflmennek az illa-
tok felhaszn6l6si terUlet6n (pl. lenyel6s, a b6rrel val6 6rintkez6s,
stb.), hogy a fogyaszt6 megfelel6en tudja kezelni 6ket 6s 6vint6z-
ked6seket tehessen meg. A nevezett ill6anyagok a fogyaszt6k
nagy r6sz6n6l nem v6ltanak ki nemkiv6natos reakci6kat. Az
allergi6sok el6vigy6zatb6l ellen6rizzbk az illatanyagokat, nehogy
olyat tartalmazzon, amely allergi6t v6lthat ki n6luk.
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KERDESEK ES VALASZOK
a Venta higieniai cikkekhez es a Venta-illatokhoz


