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Panoul de dezaburire este complet sigur și este 
soluţia simplă la oglinzile aburite. Este dublu izolat 
și creat pentru a fi utilizat în zone cu umiditate 
ridicată precum băile, zone de duș, etc. Panoul este 
de doar 0.4mm grosime. Se instalează simplu, prin 
lipirea cu banda dublu-adezivă de pe panou, direct 
pe spatele oglinzii. Capacitatea fiecărui panou este 
suficientă pentru a încălzi oglinda la 30oC în 5-8 
min. Temperatura suprafeţei este limitată la 47oC. 
Pentru a economisi energie, cablurile panoului sunt 
conectate la sistemul de iluminare și sunt pornite 
doar atunci când este nevoie. Panoul de dezaburire 
este strict pentru dezaburirea oglinzilor și nu este 
un sistem de încălzire pentru baie. 

Notă: 
-  Toate conexiunile electrice trebuie să fie 
executate de un electrician autorizat, conform 
normelor în vigoare.
- Oglinda nu trebuie să fie ciobită, crăpată sau 
deteriorată structural în vreun fel.

Instalare:
Panoul de dezaburire este creat doar pentru 
oglinzi din sticlă. Asiguraţi-vă că oglinda este mai 
mare decât panoul de dezaburire. Dezlipiţi cu grijă 
protecţia benzii adezive și lipiţi panoul direct pe 
suprafaţa posterioară a oglinzii, asigurându-vă că 
nu există bule sau cute după lipire. Asiguraţi un 
spaţiu de expansiune în spatele oglinzii, nu 
montaţi oglinda fix în perete, 

-  A nu se monta oglinda în apropierea 
suprafeţelor de metal (aluminiu, oţel, etc).
-  Suporturile de colţ trebuie să aibă un spaţiu de 
expansiune. 

-  Dacă fixarea pe perete a oglinzii se face cu 
adeziv, acesta trebuie să fie aplicat pe marginile 
oglinzii(min. 40mm distanță între panou și 
marginea oglinzii.
-  Nu aplicați adeziv pe panoul de dezaburire.
-  Nu tăiați, frezați sau deteriorați structura oglinzii 
în nici un fel.
-  Nu tăiați sau deteriorați panoul de dezaburire.
- Cablajul instalației trebuie să fie executat 
conform cu normele în vigoare

Detalii tehnice:

Art.nr.  Dimensiuni Waţi 
310035 Rotund 35 cm.  50 Waţi 
310029 29 x 29 cm. 27 Waţi 
310050 36 x 50 cm. 50 Waţi 
310058 40 x 58 cm. 65 Waţi 
310055 50 x 58 cm. 70 Waţi 
310075 57 x 75 cm. 100 Wați 
310085 58 x 85 cm. 120 Wați 
310110 57 x 110 cm.  150 Wați  

Tensiune alimentare 
Capacitate 
Grosime 
Lungime cablu  
Standard  
Aprobări 
Temperaturi 

230 V
Depinde de dimensiune 
0.4mm
100 cm
IP34 Class 2
FIMKO, CE mark
 40 până la 50 °C maximum
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Folie încălzire

Strat protector aluminiu

Strat adeziv

Strat protector




