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.
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.
Wat zijn de bestanddelen van het Venta-Hygiënemiddel?

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 % kationische tenside,
< 5 % fosfaten, Conserveringsmiddelen (BIT/MIT).
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
Confirmatory-Test: > 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.

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.
Hoe moet het Venta-Hygiënemiddel bewaard
worden?

Het Venta-Hygiënemiddel moet koel en droog bewaard worden op
een donkere plek.
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.

Valt het Venta-Hygiënemiddel onder een speciale
milieuwetgeving?
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Door de steeds strenger wordende regelgeving op het gebied van
toevoegingen, hebben onze producten geen stoffen waarvoor
speciale voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen. Natuurlijk
moet er, net zoals bij alle andere huishoudelijke schoonmaakproducten, zorgzaam omgegaan worden met onze producten en moet er
voor gezorgd worden dat kinderen geen toegang hebben tot deze
producten.
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