114.3 x 50.8 x 177.8 mm
Heavy duty corrugated carton
GTIN 7 24225 14500 0

SG-900

251-500: $11.05
50-250: $14.70
RETAIL: $24.50

SG-900
Protects 1,869 litres of enclosed space
152.4 x 76.2 x 215.9 mm
Heavy duty corrugated carton
GTIN 7 24225 19000 0

COST PER UNIT
251-500: $17.45
50-250: $23.10
RETAIL: $38.50

Beschermt 1,869 m3 afgesloten ruimte
152,4 x 76,2 x 215,9 mm
All Prices Ex GST | Payment: Net 30 | Shipping: FOB Brisbane QLD
Heavy-duty golfkarton
GTIN 7 24225 19000 0

®

Hydrosorbent® luchtontvochtigers
Hydrosorbent® luchtontvochtigers ‘drinken’ de vochtigheid in de lucht op in
elke afgesloten opslagruimte
Voorkomt condensatie; gaat roest- en schimmelvorming, rot, corrosie en muffe geuren tegen.
Geen stroom nodig, niet navullen en geen onderdelen vervangen.
Hydrosorbent® silicagel blijft droog aanvoelen, zelfs bij verzadiging. Elke unit bevat een ingebouwde
indicator die van blauw naar roze kleurt wanneer deze moet worden gereactiveerd. Alle units kunnen
eenvoudig in een gewone oven worden gereactiveerd voor levenslange bescherming.
Hydrosorbent® silicagel units in kasten en andere meubels, kluizen,
kisten, koffers, dozen en opslagcontainers kunnen worden gebruikt
ter bescherming van:
Foto’s & documenten
Video’s, dvd’s, cd’s
Computers
Elektronica
Medicijnen
Telescopen & optica
Sieraden & zilverwerk
Munten & postzegels

Verzamelobjecten
Muziekinstrumenten
Gehoorapparaten
Diabetesstrips
Visuitrusting
Jachtuitrusting
Zaden & bollen
Paardentuig

Kleding & leer
Gereedschap & batterijen
Lasstaven & vloeimiddel
Sportuitrusting
Camera’s & verrekijkers
Voedingsmiddelen & graan
Kampeeruitrusting
Boten, Kampeerauto’s, Auto’s

Handleiding

Gebruiksmogelijkheden voor Hydrosorbent silicagel

Voor afgesloten ruimten
Hoe beter de ruimte is afgesloten, hoe beter de ruimte wordt beschermd tegen vocht. Anders zuigt de
silicagel als het ware al het vocht van buiten op, waardoor deze snel verzadigd raakt en erg vaak moet
worden gereactiveerd. Dus voor het beste effect loont het de moeite de ruimte zo afgesloten mogelijk
te maken.

Hydrosorbent silicagel units die worden gebruikt in afgesloten opslagruimten kunnen de volgende
problemen voorkomen: roest, corrosie, oxidatie, verkleuring van gereedschap en elektronica, schimmels
op muntenverzamelingen & zilverwerk, rottend houtwerk, nare geuren, bederf, verkleuring, scheuren in
postzegelverzamelingen en waardevolle documenten, een verkort ‘schapleven’ van fotografische film
en batterijen, het beslaan van lenzen, het vergaan van zaden, bollen, levensmiddelen en medicijnen.

Hydrosorbent silicagelkorrels zijn inert en niet-giftig
Er komen geen schadelijke dampen vrij en ze veroorzaken geen vlekken of chemische reacties. Ze zijn
veilig in gebruik bij voedingsmiddelen, medicijnen, gevoelige materialen, elektronica, films, etc.

Hydrosorbent silicagel units kunnen eindeloos worden gereactiveerd en bieden
levenslange bescherming.

Beschermzak
Verwijder de beschermzak waarin uw Hydrosorbent unit is verpakt. Zet uw Hydrosorbent unit ergens op
een vrij oppervlak in de afgesloten ruimte die u wilt beschermen.
Bij de units van 200, 450 & 900 gram dient u ervoor te zorgen dat de zijde met het indicatorkaartje op
de bodem ligt, zodat de actieve ingrediënten op de indicatorkaart komen te liggen.

Productoverzicht:
SG-40

INSTRUCTIONS FOR USE

De indicator
FOR ENCLOSED
AREASvoor elke unit. U vindt deze ook op
Controleer de indicator af en toe. Hieronder
volgen de instructies
The more tightly enclosed, the more vapor-proof you can make the storage area being protected, the better!
elke unit.

SG-200

CANISTERPRODUCTS

Otherwise, your silica gel will “drink up” moisture from all outdoors, becoming saturated and requiring
reactivation so frequently as to be inconvenient. It’s worth it to do your best to make the protected area as
vapor-proof as possible.
Instructies voor reactivering
Beschermt 0,085 m3 afgesloten ruimte
HYDROSORBENT
SILICA
GELkan
BEADS
ARE
AND NON-TOXIC
101,6 x 50,8 x 12,7 mm
Wanneer u in de te beschermen ruimte
voor het eerst silicagel
gebruikt,
deze vrij
snelINERT
verzadigd
not ware
emit opdrinkt.
harmful vapors,
or cause
use withblik
foods, medicines,
Aluminium
raken omdat de gel het overgeblevenThey
vochtwill
als het
Zodra ditstain,
overtollige
vochtany
is chemical reaction. Safe to
sensitive
materials,
electronics,reactiveringstijden
films, etc.
GTIN 7 24225 14000 5
verwijderd, hoeft u de silicagel minder vaak
te reactiveren.
Onderstaande
zijn
NSN 4440015818393
minimumtijden. Men kan eventueel experimenteren met de reactiveringstijd wanneer de silicagel
PROTECTIVE
POUCH
oververzadigd is geraakt. Wijk echter niet af van de aanbevolen temperaturen.

Remove the protective pouch in which your Hydrosorbent unit is packaged. Position your Hydrosorbent unit
on an exposed surface anywhere within the enclosed area to be protected. ForSG-450
the 200, 450 & 900 gram units,
Unit van 40 gram
be sure that the end containing the indicator card is on the bottom so that the active ingredients rest
Wanneer de blauwe silicagel onder het inspectievenster roze kleurt, reactiveer dan als volgt: Zet de unit
on the indicator card.

Beschermt 0,425 m3 afgesloten ruimte
88,9 x 50,8 x 114,3 mm
Heavy-duty golfkarton
GTIN 7 24225 12000 7

SG-750

minimaal 3 uur in een heteluchtoven op 150 graden (of tot de silicagel weer blauw kleurt).

Protects 85 litr
101.6 x 50.8 x 1
Aluminium can
GTIN 7 24225 1
NSN 44400158

SG-750

Protects 1,615
100 x 150 mm
Steel canister
GTIN 7 24225 1

THE INDICATOR

Units van 200, 450 en 900 gram
Examine the indicator from time to time. Reactivation instructions for each unit follow and can also be found
Zet de unit met de indicatorkaart naar beneden en controleer af en toe de kaart. Wanneer het rondje in het
printed on each of the units.
midden roze kleurt, reactiveert u de unit als volgt: Haal het zakje gelkorrels uit de unit en leg het zakje
minimaal 3 uur in een heteluchtoven op 115 graden. Doe het zakje dan weer in de unit. (Het kan enkele
uren duren eer de indicatierondjes weer blauw kleuren.)
Beschermt
0,935 m3as
afgesloten
ruimte
When you first use silica gel in the area to be protected, it may become saturated
rather quickly
it
114,3
x 50,8 mm
Unit van 750 gram
“drinks up” residual moisture. Once the residual dampness is removed, you can
maintain
a dry condition with
Heavy-duty
golfkarton
Wanneer de blauwe silicagel onder het
warmteweerstand
inspectievenster
roze
kleurt,
reactiveert
u
als
less frequent need to reactivate the silica gel. Reactivation times below are minimums. Sometimes, when the
7 24225
14500 do
0 not vary
volgt: Zet de hele unit (niet uit elkaar halen)
minimaal
3 uuroverly
in eensaturated,
heteluchtoven
op 160
graden.to(De
silica gel
becomes
it’s good
practice
extend the reactivationGTIN
period.
However,
silicagel kleurt geleidelijk weer blauw.)from the recommended temperatures.

SG-40

INSTRUCTIONS FOR REACTIVATION

40 GRAM UNIT
When the blue silica gel beneath the inspection window turns pink, reactivate as follows: Place the unit in a
vented 300 degree F oven for at least 3 hours (or until the silica gel turns blue again).

Beschermt 1,615 m3 afgesloten ruimte
100 x 150 mm
Stalen blik
GTIN 7 24225 17500 7

SG-200

Protects 425 lit
88.9 x 50.8 x 11
Heavy duty corr
GTIN 7 24225 1

