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UMIDIFICATOARE DE AER 

Asigurați-vă un climat plăcut la domiciliu și la serviciu! 

Umiditate optimă în toate zonele. 

Scopul umidificării: 

 O viață sănătoasă cu umiditate optimă; 

 Protecția obiectelor valoroase împotriva aerului uscat; 

 Climă adecvată pentru confortul camerei. 

De unde știm că aerul este prea uscat? 

 răceli repetate 

 Senzația nasului infundat 

 cruste nazale 

 Gâtul rigid 

 Ochii roșii 

 Piele uscată 

 Buzele crapate 

 Dar, de asemenea, ... 

 ... spatii între lamelele de parchet, fenomenul de "arcuire" a parchetului  etc. 

O viață mai sănătoasă și un loc de muncă cu o umiditate optimă: aerul cald poate conține 

mai multa umiditate decât aerul rece. Din acest motiv, raportul de umiditate în aerul din 

cameră este măsurat în% umiditate relativă - aproximativ 40-60% umiditate relativă, este 

valoarea  considerata optima. O temperatură ambientala de 20-23 ° C este considerată 

ideală. Un nivel de umiditate constant este atins prin adăugarea de umiditate în aerul 

camerei, în special în timpul lunilor de iarnă. 

Cum se usucă aerul? 

În timpul iernii, umiditatea scade cu mult sub nivelul optim, în special în zonele închise și in 

camerele   încălzite. Aerul ambiental  uscat încearcă apoi să echilibreze acest deficit prin 

extragerea  umiditatii de la obiectele din jur. 

Umidificarea activă asigură un echilibru sănătos. Un aer ambiental bun, umidificarea și 

filtrarea aerului protejează sănătatea și ajută la protejarea obiectelor de artă valoroase, a 

mobilierului  și instalatiilor, a podelelor din lemn. 

Mediul climatic ideal atât pentru confortul oamenilor, cât și pentru podele și scări 
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Din  lemn, corespunde unei temperaturi de aproximativ 20 de grade Celsius și unei  umiditati  

relative de aproximativ 40-60%. După cum știm, lemnul "lucreaza" și pentru a minimiza  

aceste efecte vă sfătuim să păstrați condițiile ideale hidro-termale pe tot parcursul anului. 

Lemnul este un material higroscopic, ceea ce înseamnă că absoarbe umiditatea din mediu, 

și, de asemenea, pierde umiditate, (umiditatea tinde să ajungă la echilibru); odata cu 

schimbările climatice dîn mediu, conținutul de umiditate a lemnului variază în mod egal, 

exprimat  printr-o dilatare sau contractie; pentru a denumi aceste fenomene de dinamica a 

lemnului,  spunem ca  “ lemnul lucreaza “; 

Rezultatul acestui fenomen sunt variațiile dimensionale care înseamnă apariția spatiilor între 

scânduri sau unele deformari. 

Bine de stiut: 

 În perioada de iarnă, trebuie să ventilați încăperile în perioade scurte de timp. Camerele de 

ventilație pentru o perioadă lungă de timp în timpul iernii au  ca effect scăderea umidității 

aerului, ceea ce are drept consecință apariția spatiilor între scânduri. 

 Dacă este posibil, plasați mai multe surse de umidificare în încăperi atâta timp cât sistemul 

de încălzire este utilizat. Utilizând un umidificator (difuzor de vapori de apă) la începutul 

sezonului rece, la pornirea sistemului de încălzire, este foarte util. 

 Evitați cât mai mult posibil variațiile climatice ale aerului în încăpere. 

 Lemnul este un material viu, care trăiește în ritmul variațiilor climatice. 

 Parchetul este deosebit de sensibil la acțiunea sistemului de  încălzire și a aerului 

conditionat. 

 Pentru ca parchetul să fie bine întreținut și să păstreze echilibrul, umiditatea în încăperile 

unde este instalat  trebuie să fie între 45-60%. 

Dacă aceste reguli nu sunt respectate, pardoseala  poate avea probleme de "dinamica", cum 

ar fi: 

 apariția spațiilor între scânduri; 

 Deformarea plăcilor. 

Aceste cazuri nu implică responsabilitatea producătorului și a niciuneia dintre companiile  

care au instalat pardoseala. 

Cu puțină grijă pentru a evita erorile, podeaua isi poate păstra noblețea și frumusețea 

pentru o lunga perioadă lungă de timp. Pentru aceasta, vă reamintim: 

5 motive pentru umidificare: 

 Creșterea rezistenței împotriva răcelii și a gripei; 
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 Creșterea bunăstării generale și concentrarea; 

 Protecția împotriva uscării pielii si ochilor; 

 Reducerea prafului, ajutând persoanele care suferă de alergii; 

 Menținerea calității parchetului, mobilierului, accesoriilor. 

Pentru detalii și o ofertă pentru umidificatoare, nu ezitați să ne contactați: 

0785 20 30 93/0722 296 143 


