
Desembaciadores
Os filmes desembaciadores são películas que permitem o desembacia-
mento de espelhos, particularmente em casas-de-banho e balneários. 
Para o toque final na maquilhagem ou no penteado, logo depois do banho, 
ter o espelho sempre desembaciado e pronto a usar é fundamental!
Reflectindo a qualidade dos produtos SOLUFT, os desembaciadores de 
espelhos evitam também a acumulação de humidade e bolores.

GARANTIA
O StopVapor é coberto por garan-
tia durante 24 meses desde a data 
de aquisição, para qualquer defeito 
de material ou fabricação. 
A garantia consiste na restauração 
do aparelho para pleno funciona-
mento. As despesas de encami- 
nhamento de e para as instalações 
da empresa serão cobradas ao 
comprador. A garantia não é válida 
se os defeitos forem causados 
por mau uso, negligência ou uma 
utilização indevida do aparelho.

Ideal para casas-de-banho, 
especialmente as que não têm 
uma ventilação adequada.
O StopVapor garante uma superfí-
cie limpa e cristalina na área frontal, 
correspondente à aplicação da 
película na parte de trás do espe- 
lho. É fácil de aplicar, já que contém 
adesivo: apenas terá que retirar o 
papel do adesivo e afixar a película 
de aquecimento na posição deseja-

da, na parte anterior ao espelho.

Responsabilidades não serão 
tomadas por danos que possam ter 
sido causados pelo uso indevido do 
aparelho.

Desembaciadores

Dimensões máximas: 
1000mm x 600mm

(tamanho standard: 500mm x 
500mm - outros tamanhos 

disponíveis por encomenda)

55 W / 230 V - 50 Hz
Outras voltagens e 

potências também por 
encomenda

Disponibilidade para 
vários tipos de 

protecção térmica: 
fusíveis térmicos, 

limitadores, sondas e 
sensores.

Possibilidade de 
aplicação de vários 

tipos de adesivos para 
película, no sentido de 

ir ao encontro dos 
pedidos do cliente

 Cabeamento adaptado 
às necessidades do 

cliente

Design sob 
especificação do 

cliente

Construção em 
classe II e III

Fonte de tensão 
110/230/240V e baixa 
tensão de segurança 

12/24/48V

Temperatura mínima no 
espelho: 35-40°C

Testes realizados em 
conformidade com a 
norma EN 60335-1 

e EN 50106

Construção de acordo 
com 2006/95/CE

A partir de 
29,90€ !

Distribuição 
homogénea 

do calor!


