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Producent:

Dry-Bag 1000 gram
Posen er fremstillet af stof med et lodret ”vindue” og forsynet med en ophængnings-
strop. Gennem ”vinduet” kan man følge Dry-Bag ændre farve fra lys brun til mørk brun, 
som fortæller når maksimum fugt er adsorberet.
Hver 1000 gram pose kan fugtbeskytte ca. 6-10 m3. Velegnet i f.eks. rum og større 
opbevaringssteder. Pakket enkeltvis i stærk plastpose. 

Dry-Bag 500 gram
Posen er fremstillet som Dry-Bag 1000  gram med ”vindue” og ophængnings-strop. Velegnet til f.eks. 
garderobeskabe, campingvogne og mindre skibskahytter. Kan uden risiko anvendes i skabe med 
fødevarer. Pakket parvis i stærk plastpose. 

Dry-Bag 250 gram
Denne størrelse Dry-Bag pose er meget populær, da den passer til utroligt mange formål, f.eks fjernelse 
af fugt i køkkenskabe, mindre rum, garderober, skabe  i båden. Pakket parvis i stærk plastpose.

Dry-Bag 80 gram
En miniudgave af Dry-Bag 1000 gram. Velegnet til f.eks. skuffer, støvler, sko og små opbevarings- 
steder. Pakket parvis i genlukkelig plastpose. 

Dry-Bag 25 gram
Fremstillet som en stærk konvolut af filterpapir. Velegnet til f.eks. fotoudstyr,  
kikkerttasker, strømforsyningsskabe og elektroniske redskaber/instrumenter.

Effektiv fugtbeskyttelse til bl.a. hjem, sommerhus, campingvogn og båd....

Oil magnet 
Et nyt dansk udviklet og produceret produkt, som er særdeles velegnet til at løse 
forureningsproblemer i forbindelse med udpumpning af olieholdig spildevand 
fra maskinsumpen i sejl- og motorbåde.

Forhandler:

Dry-Bag A/S 
Dalargade 1, DK-8000 Århus C  ·  Tlf. 86 190 500  ·  dry-bag@desiccant.com  ·  www.dry-bag.dk



 

Effektiv beskyttelse mod fugt, 
råd, svamp og dårlig lugt!

• Fugtbeskyttelse til hjem, sommerhus,  campingvogn og båd.
• Dry-Bag beskytter kostbart inventar og udstyr mod fugtskader.

Dry-Bag er et effektivt og økonomisk produkt. Nemt og uskadeligt at 
bruge. Fjerner kondens- og fugtproblemer. Beskytter møbler, tæpper, 
tøj, elektrisk og elektronisk udstyr mod korrosion, råd, mug, skimmel 
og ubehagelig lugt.

Dry-Bag er blevet introduceret på privatmarkedet for at dække et 
stort behov efter at produktet igennem 25 år har været anvendt af 
førende rederier, speditionsvirksomheder og eksportører til fugt- 
beskyttelse af varer under transport i containere og lastrum etc.  
Dry-Bag er i dag et uundværligt produkt for disse brancher.

Dry-Bag er, til forskel fra kemisk baserede fugtbeskyttelsesmidler, 
100% miljøvenlig og kan genbruges eller kasseres som almindeligt 
husholdningsaffald. 

Dry-Bag vil adsorbere mere (op til 75% af sin egenvægt) over en 
længere periode (60-90 dage). Drypper ikke, selv om den er mættet. 
Behøver derfor ingen opsamlingsbeholder. 

Dry-Bag er ikke-brændbar. Behøver ingen strømforsyning. 
Aktiveres ved fjernelse af plast-emballagen. 

Dry-Bag kan i original emballage opbevares i mindst 2 år uden 
at miste sin enestående evne til at adsorbere.

Stald
Fugtbeskytter 
f.eks. seletøj i 
sadelrum og 
stævneskabe.

Lystbåde
Fugtbeskytter 
kahytter m.m.

Campingvogne
Undgå den 
klamme indeluft.

Motorer og
elektronik
Hold dem 
fugtfri
- så virker de 
næste gang.

Bolig/Fritidshus
Beskyt inventar, udstyr  og 
redskaber mod kondens og 
efterfølgende rustangreb.

Garderober/sko
Beskyt tøj  og sko 
mod jordslåethed.


