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ОТОПЛИТЕЛИ ЗА РЪЦЕ „7 ЧАСА+”
Еднократните отоплители за ръце са идеална компания на скиори, туристи, сноубордисти, ловци,
рибари, посетители на спортни мероприятия и работещи на открито през студените зимни дни (и
нощи)! Благодарение на този продукт и Вашия престой през мразовитите часове навън, може да
стане по-приятен и по-безопасен. Със своите натурални съставки, отоплителите за ръце са
безвредни, негорими, без мирис и щадящи околната среда. Така, използвайки ускорен един от
естествените процеси в природата, Вие може да си осигурите климатичен комфорт за ръцете и да
се радвате на красивата зима и случващото се през нея.

Принцип на действие
От часовете по химия ни е известно, че оксидацията (ръждясването) на желязото е процес, при
който се отделя топлина. В природата това се случва сравнително бавно и топлоотделянето е
практически незабележимо. Когато обаче този естествен процес се ускори с подходящ
катализатор, екзотермичната реакция протича много по-бързо и по-осезаемо и това е принципът
на действие на отоплителите за ръце.

Начин на употреба
1. Отворете опаковката на отоплителите чрез разкъсване на указаните със стрелка места!
2. Извадете отоплителите от опаковката, разчупете ги и ги разклатете няколко пъти, за да ги
активирате и да стартирате екзотермичната реакция!
3. С цел да се избегнат евентуални проблеми и при хора с по-чувствителна кожа, Ви
препоръчваме, преди да поставите отоплителите за ръце в джобовете на връхната си дреха
или в ръкавиците, да ги увиете в кърпи, с което да избегнете директния им допир с кожата
на ръцете Ви. Поставете отоплителите над пръстите/китката, т.е. от външната им страна!
Идеални са ръкавиците с външно джобче, в което директно можете да поставите
отоплителя!
4. Веднъж активирани, отоплителите за ръце ще поддържат средна температура от около 52
градуса по Целзий в продължение на над седем часа, след което реакцията ще приключи и
следва да бъдат изхвърлени. Веднъж стартирана, реакцията не може да бъде временно
прекъсвана.
Важно! Поради съдържанието на вода, стартирането на използването на отоплители за ръце
трябва да стане при температура над 0 градуса по Целзий, за да се гарантират оптималните
условия за започване на екзотермичната реакция.

Съдържание = опаковка от 2 броя (чифт) отоплители за ръце 9 см х 6 см, съдържащи:
Желязо, вода, вермикулит, активен въглен, сол

Предпазни мерки
Само за външна употреба!
Продуктът да не се използва:
-

От малки деца и бебета!
В контакт с други части от тялото, освен ръцете (за предпочитане – не директно)!
Върху подутини, измръзнали части и синини!
По време на сън!

В случай, че усетите твърде силна топлина, преместете или отстранете съответния отоплител!
Не пробивайте и разкъсвайте отоплителите за ръце! Ако съдържанието на този продукт попадне
по някаква причина в контакт с очите или бъде погълнат, потърсете незабавно медицинска помощ!

