
pochłaniacz wilgoci

h u m i d i t y  a b s o r b e r

Nowa jakość w pochłaNiaNiu wilgoci

Na RYNku
1 ulepszoNa

f o R m u ł a

SEDAN, 87-605 Tłuchowo, ul. Leśna 5A
tel./fax +48 54 287 62 36, biuro@sedan.com.pl
www.sedan.com.pl, www.humistop.pl

Tylko oryginalne wkłady HumiStop
zapewniają skuteczność działania.

 Uwaga
Działa drażniąco na oczy. 

Kuchnia/Kitchen•	
Łazienka/Bathroom•	
Salon/Living	room	•	
Sypialnia/Bedroom	•	
Garderoba/Wardrobe•	
Garaż/Garage•	
Kamper/Camper	van•	
Łódź/Boat•	
Domek	letniskowy/Summer	house•	

Zastosowanie/Application: 18m²
pomieSzczenia Do 18 m²

/ roomS Up To 18 m²

pL  / W sprzedaży posiadamy również pochłaniacz wilgoci HumiStop maXi® z 6-cio sto-
pniowym wskaźnikiem wilgoci przeznaczony dla pomieszczeń do 30 m².

en / in our offer you will also find Humidity absorber HumiStop maXi® with humidity 
indicator designed especially for rooms up to 30 m².
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Szanowni Państwo
Dziękujemy za zaufanie i zakup najnowszej 

generacji pochłaniacza wilgoci 
HumiStop®.

HumiStop®?
HumiStop® jest skutecznym rozwiązaniem do 
walki z nadmiarem wilgoci w pomieszczeniach, 
w których przebywamy.

Dodatkowym atutem urządzenia HumiStop® jest 
również jego niezwykła skuteczność w pochłanianiu 
nieprzyjemnych zapachów takich jak: dym papiero-
sowy, zapach tłuszczu kuchennego, brud, kurz, czy 
nieprzyjemny zapach stęchlizny pojawiający się wraz 
z nadmiarem wilgoci w otoczeniu.

HumiStop® nie wydziela zapachów ani szkodliwych 
substancji.

HumiStop® to urządzenie bardzo proste w uży-
ciu, które nie wymaga prądu do działania. Dzię-
ki swojej nowoczesnej konstrukcji jest bardzo 
efektywny. Bez naszej ingerencji kontroluje i sa-
modzielnie reguluje optymalny poziom wilgoci, 
jednocześnie nie przesuszając powietrza.

Najczęściej zadawane pytania 
Jak rozpoznać, że mamy problem

z nadmiarem wilgoci?
Pierwszą oznaką nadmiaru wilgoci jest skraplanie 
się na ścianach i oknach.  W pomieszczeniach z nad-
mierną wilgocią mogą pojawiać się również plamy 
na ścianach, a w konsekwencji także grzyb i pleśń.

Jakie są przyczyny nadmiaru wilgoci 
w pomieszczeniach?

Najczęstszymi przyczynami nadmiaru wilgoci są 
przede wszystkim: niewystarczająca wentylacja 
w pomieszczeniach, pranie, gotowanie, zmywanie, 
kąpiel, aktywność fizyczna.

Jak działa pochłaniacz wilgoci 
HumiStop®?

HumiStop® to niewymagające zasilania prądu urzą-
dzenie pochłaniające nadmiar wilgoci z oto czenia. 
Absorbując wilgoć zamienia zebraną wodę w roztwór 
soli w pojemniku.

Jak szybko zaczyna działać HumiStop®?
HumiStop® zaczyna działać natychmiast.  Jednak-
że, w zależności od stopnia zawilgocenia pomiesz-
czenia, najczęściej efekty działania HumiStop® 
widoczne są po kilku dniach. 

Dear Sir / Madam
Thank you for purchasing new generation 

Humidity Absorber HumiStop®. 
We appreciate you trust in our company.

HumiStop®?
HumiStop® is a very efficient solution which  helps 
absorbing excess humidity. HumiStop® can be 
used in any place of your house.

An additional advantage of HumiStop® is its extra-
ordinary effectiveness in absorbing and neutralizing 
odors such as: cigarette smoke, cooking grease 
smell, dirt, dust or the musty odor that appears 
especially when the humidity is highly exceeded in 
the environment.

HumiStop® doesn’t emit any smells and  harmful 
substances.

HumiStop® is a very simple and great device. 
This moisture absorber requires no electricity or 
batteries to work. Thanks to its modern design 
our Humidity Absorber works very efficiently. 
It controls and regulates the optimum level of 
humidity in the air. You do not have to worry our 
device will make your air too dry.

Frequently Asked Questions  
How do we know we have a problem with 

excess humidity?
The first sign of excess humidity in a house is moisture 
condensation. The greatest condensation is visible as 
drops on the windows and walls, It may make you un-
comfortable and cold. Excess moisture can cause ugly 
stains on walls, it promotes conditions suitable for the 
growth of mould.

What causes excess
moisture in house?

The most common causes of excess moisture are 
primarily: insufficient ventilation, washing,  cooking 
bathing, and physical activity.

How does HumiStop® work?
Humidity absorber HumiStop® works without electri-
city or batteries  collecting the excess of moisture from 
the environment. HumiStop® converts the excess hu-
midity in a salt solution. Afterwards HumiStop® starts 
collecting salty solution in the tank of our device.

How fast does it start working?
HumiStop® starts working immediately. However, 
depending on the level of air humidity, the effect of 
Humidity Absorber is visible after a few days. 

Jaki jest czas pochłaniania?
Skuteczność pochłaniacza wilgoci HumiStop® szaco-
wana jest na okres do 3 miesięcy, w zależności od po-
ziomu wilgotności powietrza i temperatury w danym 
pomieszczeniu.

Czym jest i jak wytłumaczyć
proces krystalizacji?

W niektórych warunkach działania pochłaniacza 
może dochodzić do krystalizacji cieczy. Do zjawiska 
tego dochodzi, gdy jest zbyt mała objętość rozpusz-
czalnika w stosunku do substancji stałej, a także 
wtedy, gdy temperatura roztworu jest niska. Należy 
jednak zauważyć, że proces krystalizacji w pojemni-
ku pochłaniacza nie jest w żaden sposób zjawiskiem 
negatywnym. Niezależnie od ilości wody w pojem-
niku zawartość substancji stałej pozostaje niezmien-
na. Proces krystalizacji dla użytkownika jest jedynie 
efektem optycznym. Sposobem przeciwdziałania 
krystalizacji jest usuwanie roztworu z pojemnika. Je-
żeli jednak pozostanie on na cały okres wykorzysta-
nia wkładu, a temperatura otoczenia nie przekroczy 
20˚C - proces krystalizacji może zajść.

What is the period of absorption?
One refill is enough for 1 to 3 months’ use, depen-
ding on the level of humidity.

What is the process of crystallization and 
how to explain it?

While the Humidity Absorber is working you can 
notice the process of crystallization, but only in 
particular cases. Crystallization is the process of 
forming crystalline structure from a liquid. Pro-
cess of crystallization visible in the container is not 
a negative occurrence. The only effect of the cry-
stallization process is optical. In order to effectively 
prevent from crystallization process we should 
regularly remove water from the tank of our Hu-
midity Absorber. It is highly possible that the cry-
stallization process occurs when we do not empty 
the tank regularly and when the air temperature 
doesn’t exceed 20°C.

pL en

podstawa pod wkład
/ Base of the refill

Wkład pochłaniacza wilgoci
/ Moisture absorber refill

pokrywa górna
/ Upper part of the absorber

Zbiornik na skroploną wilgoć
/ Tank for condensed moisture
Wylewka
/ Spout

podziałka
/ Scale

Koniec z wilgocią
end of moisture
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