
Productomschrĳ ving

Is een ontvochtiger die steeds opnieuw te gebruiken is, 
dit zorgt dat de EverDry een milieuvriendelĳ k en duurzaam 
absorptieproduct is. Het voorkomt aangedampte ruiten, 
vochtproblemen, geurtjes, roest en schimmel. 
Het is handig te regenereren met de microgolf, 
verwarming of zon.
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Toepassing

De EverDry kan gebruikt worden in de caravan, kelder, tuinhuis, badkamer, kledingkast, auto, camper of boot.
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beschermt je woning.

EVERDRY VOCHTOPNEMER
Een vochtopnemer die steeds opnieuw gebruikt kan worden

Voordelen
❱  100% lekdicht

❱  Voorkomt condens op ruiten en wanden

❱  Verhindert muffe geurtjes en schimmel
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Materiaal Kleur  Inhoud Droogtĳ d

Bentoniet en 

Calcium Chloride 

(< 10%)

Zwart 1kg 2 x 10 min. (600W)

Hoe gebruik ik het product ?

•   Verwĳ der de plasticfolie rondom de EverDry om hem te activeren. 
•   Plaats de vochtopnemer in de ruimte en voorkom dat de zak kan gaan glĳ den. 
•   De EverDry heeft een opnamecapaciteit van max. 800 ml. De werkingsduur is tot ongeveer 4 maanden. 

Hierna kunt u de vochtopnemer weer regenereren.
•   Herbruik de EverDry door het geabsorbeerde vocht te laten verdampen in de microgolf. 
•   Plaats de zak 10 min. op 600W in het midden van de microgolf. 
•   Laat de zak ca. 5 min afkoelen, draai de EverDry om en zet vervolgens de zak opnieuw 10 min. op 600W 

in de microgolf. 
•   Hierna is de zak volledig ontdaan van vocht.

Droogtijd

20
min
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Wil je meer info?
Wij staan klaar voor al je vragen. Geef ons snel een seintje via:

• België: 03 237 60  00 of: info@aquaplan.com
• Nederland: 0162 42 29 00 of: verkoop-dhz@martensgroep.eu
• Website: www.aquaplan.com

Wil je meer info ?
Wĳ  staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via
België: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu
Website: www.aquaplan.com
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