VRAGEN EN ANTWOORDEN

voor optimaal gebruik van de Venta Airwasher.

BESTE VENTA-KLANT,
Hartelijk dank voor uw vertrouwen in de Venta Airwasher. Wij zijn er
zeer zeker van dat u met behulp van bevochtigde ademlucht beter
voor uw welzijn kunt zorgen. Hier beantwoorden wij vragen die ons af
en toe worden gesteld.
HOE FUNCTIONEERT DE BEVOCHTIGING?
De stapel schijven die langzaam in het water roteert, heeft een
oppervlakte van 4,2 m². Als de droge lucht deze grote wateroppervlakte raakt, neemt ze vocht op en geeft deze onzichtbaar in
de ruimte af (volgens het als beste erkende principe van de koude
verdamping).
HOE FUNCTIONEERT DE LUCHTREINIGING?
Zwevende deeltjes, b.v. stof, tabaksrook, pollen en geurmoleculen
worden uit de lucht gezogen, over de in het water roterende stapel
schijven geleid en dan door het water gebonden. Er verdampt zuiver
water. Het vuil blijft in de bak en kan gemakkelijk om de 10 - 14
dagen uitgespoeld worden.
KUNNEN MET HET AIRWASHER-SYSTEEM PARTIKELS OF STOFFEN VAN
HET HYGIËNEMIDDEL IN DE OMGEVINGSLUCHT TERECHTKOMEN?
De Airwasher functioneert volgens het erkende, beste principe van
de koude verdamping. Door deze technologie wordt de afgifte van
partikels of aerosol in de omgevingslucht uitgesloten. Om deze
uitspraak te bevestigen, kreeg TÜV Nord de opdracht hierover
onderzoek te doen. Daarbij stelde TÜV Nord vast dat met of zonder
toevoeging van hygiënemiddelen er geen aerosol, die tot in de longen doordringt, in de omgevingslucht werd afgegeven.
HOE SNEL WORDT DROGE KAMERLUCHT BEVOCHTIGD?
Gedurende de eerste dagen wordt het verdampte water door vele te
droge voorwerpen (b.v. boeken, houten meubels, textiel, bloemen,
enz.) opgenomen, pas daarna kan uw kamerlucht de optimale luchtvochtigheid bereiken.
WAT KAN MEN DOEN TEGEN KOUDE TABAKSROOK?
De Airwasher werkt optimaal als hij na beÎindiging van het roken de
hele nacht in de hoogste stand continu loopt. De volgende ochtend
is de kamerlucht vrij van onprettige koude rook en luchtjes.
WAT IS DE OPTIMALE LOCATIE VOOR HET APPARAAT?
Het apparaat dient zo opgesteld te worden dat de kamerlucht
ongehinderd aangezogen en afgegeven kan worden. Dit betekent:
naar boven vrij (b.v. niet onder een tafel) en aan de zijkant een minimumafstand van 0,5 m tot wanden, meubels enz.
WAT IS DE OPTIMALE LOOPTIJD VAN DE AIRWASHER?
Dat hangt van de individuele behoefte af. Hoe langer het apparaat
loopt, hoe groter het reinigngs- en bevochtigingseffect is. Een te
sterke bevochtiging is daarbij niet mogelijk.
HOE WORDT EEN RUIMTE JUIST GELUCHT?
Wij adviseren een aantal malen per dag kort te luchten. (Ramen die
altijd open staan reduceren het reinigings- en bevochtigingseffect
duidelijk).
MAG HET APPARAAT 24 UUR PER DAG LOPEN?
Ja, het apparaat is geschikt voor continu gebruik. De LW 15/25/45
verbruiken slechts minder dan 10 watt, dus zeer zuinig.

WAT GEBEURT ER ALS HET APPARAAT LANGERE TIJD NIET LOOPT?
Het apparaat kan te allen tijde zonder problemen weer in gebruik
genomen worden. De bak dient schoongemaakt te worden zodat
het resterende kalksediment niet hard kan worden.
WAAROM IS HET NODIG HYGIËNEMIDDEL TOE TE VOEGEN?
(1) De oppervlaktespanning van het water wordt sterk gereduceerd.
Dit heeft tot gevolg dat de afzonderlijke schijven van de stapel
regelmatig bevochtigd worden (het water parelt er niet vanaf) en het
apparaat de lucht pas zo optimaal kan bevochtigen en reinigen.
(2) Er wordt een perfecte hygiënische werking gegarandeerd.
Niet geschikt voor Airwasher en luchtreiniger-modellen met hygiëne
disc.
WAAROM DIENT MEN GEEN ANDERE TOEVOEGINGEN TE GEBRUIKEN?
Alleen de door Venta-Benelux B. V. aangeboden toevoegingen worden speciaal afgestemd op de hoogwaardige Venta-kunststoffen.
Andere toevoegingen, zoals geuroliën (ook etherische) uit drogisterij
en apotheek alsmede reinigingsmiddelen kunnen de kunststof aantasten. Hiervoor geeft Venta-Benelux B. V. geen garantie.
HOE KUNNEN VENTA-TOEVOEGINGEN BESTELD WORDEN?
Bij uw speciaalzaak of, indien niet verkrijgbaar, direct bij:
Venta Benelux B.V.
Dorpstraat 113
NL - 5504 HC Veldhoven
Tel. 0031 (0) 40-2 544 361
Telefax 0031 (0) 40-2 540 535
www.venta-airwasher.nl
E-Mail: info@venta.nl
HET HYGIËNE-PROGRAMMA:
- Venta-Hygiënemiddel voor een perfecte hygiënische continu werking, 500 ml flacon, voldoende voor ca. 5 maanden. Niet geschikt
voor Airwasher en luchtreiniger-modellen met hygiëne disc.
- Venta-reinigingsmiddel, 250 ml flacon, voor de intensieve reiniging 1/2 jaarlijkse. Geschikt voor alle Venta Airwasher en Venta
luchtreiniger LPH60 WiFi.
STIMULERENDE GEURTJES VOOR IEDER SEIZOEN:
- Sinaasappelgeur, verfrissend en opwekkend, 3 flacons à 50 ml
- Eucalyptusgeur, een weldaad gedurende de tijd van het jaar met
verkoudheidsgevaar, 3 flacons à 50 ml
- Vanillegeur, voor evenwicht en euforie, 3 flacons à 50 ml
- Geurset elk 1 x 50 ml sinaasappel-, eucalyptus- en vanillegeur,
3 flacons à 50 ml
- Ontspanningsgeur om zich bij te ontspannen en prettig te voelen,
3 flacons á 50 ml
- Winterdroom, voor een warm en ontspannen gevoel,
3 flacons à 50 ml
- Citrustuin, verfrissend en euforiserend, 3 flacons à 50 ml
- Geurcompositie elk 1 x ontspanningsgeur, winterdroom en
citrustuin, 3 flacons à 50 ml
Niet geschikt voor Airwasher en luchtreiniger-modellen met hygiëne
disc.
DIGITALE THERMO-HYGROMETER
Kamertemperatuur en luchtvochtigheid in één oogopslag.

WAT GEBEURT ER ALS HET APPARAAT “DROOG” LOOPT?
LW 14/24/44: Er vindt geen luchtbevochtiging c.q. -reiniging plaats.
Het is niet schadelijk voor het apparaat. Het Venta-hygiënemiddel
hoeft niet bijgevuld te worden omdat het niet vervliegt. Het wordt als
kristalfijne substantie in het onderste deel afgezet. De LW 15/25/45
schakelen direct automatisch uit zodra er te weinig water in zit.
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VRAGEN EN ANTWOORDEN
over het Venta-Hygiënemiddel en de Venta geuren.

WAT IS DE WERKING VAN HET VENTA-HYGIËNEMIDDEL?
Het Venta-Hygiënemiddel is een combinatie van specifieke substanties, die de hygiënische werking van de Venta Airwasher over langere tijd kan garanderen. Het ontstaan van een harde kalkafzetting
wordt hierdoor vermindert.

WAT IS DE DOSERING VAN HET VENTA-HYGIËNEMIDDEL?
Alle 10 tot 14 dagen moet de Airwasher worden gereinigd en dan
aan het schone water een dosering hygiënemiddel worden toegevoegd. (dus niet bij het bijvullen) en op de verpakking staat welke
dosering voor welk apparaat gewenst is.

De oppervlaktespanning van het water wordt sterk vermindert,
dit heeft als gevolg dat de schijven van de lamelrol gelijkmatiger
bevloeid worden. Het water druppelt er hierdoor ook niet af. Dit alles
zorgt ervoor dat het apparaat de lucht optimaal kan bevochtigen en
reinigen.

HOE MOET HET VENTA-HYGIËNEMIDDEL BEWAARD WORDEN?
Het Venta-Hygiënemiddel moet koel en droog bewaard worden op
een donkere plek.

WAT ZIJN DE BESTANDDELEN VAN HET VENTA-HYGIËNE-MIDDEL?
Het Venta-Hygiënemiddel bestaat uit een combinatie van specifieke
substanties en toevoegingen. De componenten komen van gerenommeerde bedrijven, die zich gespecialiseerd hebben op het gebied van watertechniek, -hygiëne en -bereiding. Alle componenten
worden ook in producten gebruikt die we dagelijks tegen komen en
bewijzen al jaren hun effectiviteit.
Het Venta-Hygiënemiddel bestaat o.a. uit: < 5 % fosfaten,
< 5 % kationogene oppervlakte-actieve stoffen, niet-ionische
surfactanten, BENZISOTHIAZOLINON, METHYLISOTHIAZOLINON.
IS HET VENTA-HYGIËNEMIDDEL BIOLOGISCH AFBREEKBAAR?
De gebruikte componenten in het Venta-Hygiënemiddel zijn biologisch zeer goed afbreekbaar. Bij de andere toevoegingen gaat het
om stoffen die niet schadelijk zijn voor het milieu, omdat ze al in het
milieu voorkomen. Daarom kan het restwater bij de schoonmaak
van het apparaat gewoon, bijvoorbeeld door de wc of gootsteen,
weg gespoeld worden.
Testgegevens m.b.t. de inhoudstof Katonische tensiden OECD ConfirmatoryTest: > 90%, Methode: OECD 302 A
Modifizierter SCAS-Test: > 99%, Testduur 7 d,
Methode: OECD 302 A
CO²-vorming: 95,5%, Licht biologisch afbreekbaar,
Testduur 28 d, Methode: OECD 301 B
IS HET VENTA-HYGIËNEMIDDEL SCHADELIJK?
In een 10 jaar durend onderzoek heeft het Venta-Hygiënemiddel zich
al miljoenenmalen bewezen, zonder ook maar een enkele keer een
teken van een gevaar voor de gezondheid te geven. Sterker nog,
veel mensen die kampen met hooikoortsproblemen of een allergie
voor huisstofmijt hebben, gebruiken de Venta-Airwasher het hele
jaar door.

HOELANG IS HET VENTA-HYGIËNEMIDDEL HOUDBAAR?
Houdbaarheid: vanaf productiedatum, ongeopend 30 maanden.
Na het openen van de fles moet het Venta-hygiënemiddel binnen 12
maanden worden verbruikt.
BELEMMERT DE AANSLAG IN HET ONDERSTE DEEL EN AAN DE PLATENSTAPEL DE FUNCTIE VAN DE LUCHTBEVOCHTIGER EN REINIGER?
Nee. Alle resten in het onderste gedeelte en aan de lamelrol (witte,
groen-gele of bruinachtige afzettingen) belemmeren NIET de functie
van de Venta Airwasher. Door het Venta-Hygiënemiddel bij te voegen, is een onberispelijke hygiënische werking gewaarborgd.
HOE LANG ZIJN DE VENTA-GEUREN HOUDBAAR?
De geurolies zijn, mits donker en koel opgeslagen, meerdere jaren
houdbaar.
ZIJN DE VENTA-GEUREN, DOORDAT ER GEVAREN-SYMBOLEN OPSTAAN,
GEVAARLIJK VOOR DE VOLKSGE-ZONDHEID?
Nee, de Venta-geuren zijn niet gevaarlijk voor de volksgezondheid.
De samenstelling is uit 100% natuurlijke etherische oliën. Deze oliën
zijn uit verschillende natuurlijke ingrediënten samengesteld. De
verschillende Venta-oliën als eindproduct zijn weliswaar wettelijk niet
als schadelijk ingedeeld, zo dienen de verschillende inhoudstoffen
afzonderlijk gezien te worden.
Zo worden onze oliën volgens de actuele Europese etikettenrichtlijn
van voorschriften en symbolen voorzien. Hierbij wordt rekening gehouden met (bv. het inslikken, contact met de huid, etc.) zodoende
dat de gebruiker de voorschriften en veiligheidsmaatregel kan opvolgen. Ook de aanwezige geurstoffen veroorzaken over het algemeen
geen ongewenste reacties. Mensen met allergieën dienen van te
voren de inhoudstoffen te controleren, om te bepalen of er voor hun
allergiestoffen aanwezig zijn.

Art.-Nr.: 58600-14, Druckdatum ©2017/05_V01

Als gevolg van de steeds strengere wettelijke eisen (REACH en
CLP), dienen de speciale eigenschappen van de desbetreffende
ingrediënten, afzonderlijk beschouwd te worden. Hierbij wordt
rekening gehouden dat het hygiënemiddel (b.v. huidcontact, inname,
etc.) u als consument direct kunt handelen en voorzorgsmaatregelen
kunt nemen. De ingrediënten en de kwaliteit zijn niet veranderd.
Natuurlijk moet u, net als bij alle huishoudelijke schoonmaak- en onderhoudsproducten ervoor zorg dragen, dat het altijd buiten bereik
van kinderen wordt opgeslagen.
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