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Kosteudenpoistaja ennaltaehkäisee home- ja mikrobiongelmia  
Pattex AERO 360o on tehokas apu kodin sisätilojen 
kosteudentorjuntaan 
 
Liiallinen ilmankosteus voi aiheuttaa ongelmia sisätiloissa erityisesti syksyllä, talvella ja 
alkukeväästä.  Kotona ilman kosteutta lisäävät arkitoimet, kuten pyykinkuivaus ja 
suihkussa käyminen. Lämmittämättömissä tiloissa kosteustaso nousee luonnostaan. 
Henkelin Pattex-tuotemerkin alle lanseeraama uusi AERO 360o -kosteudenpoistaja on 
helppo apu sisätilojen ilmankosteuden säilyttämisessä hyvällä tasolla. 
 
Ihanteellinen kosteustaso sisätiloissa on noin 45–55 prosenttia ja kosteustason noustessa liian 
korkeaksi esimerkiksi homevaurion riski kasvaa. Suomessa riskialtis aika ulottuu syksystä 
kevääseen ja varsinkin Etelä-Suomessa myös talvet ovat yhä kosteampia ja sateisempia. 
Kosteutta kertyy erityisesti lämmittämättömiin tiloihin, mutta huomattava määrä kosteutta kertyy 
myös kodin sisätiloissa tavallisissa arkiaskareissa.  
 
Ilmankosteustaso nousee helposti liian korkeaksi 
 
Tavallinen nelihenkinen perhe tuottaa keskimäärin 12 litraa vesihöyryä sisäilmaan vuorokaudessa. 
Lämmittämättömissä tiloissa, kuten mökillä tai veneessä, kosteus tiivistyy eritoten sateisina aikoina 
niiden kuukausien aikana, jolloin tilat ovat suljettuja.  Kun ilman suhteellinen kosteus nousee 70 
prosenttiin, alkaa ilmetä ongelmia, kuten hometta, ruostetta, kosteusvaurioita vaatteissa, tapettien 
ja maalien kupruilua, pölypunkkeja ja pahaa hajua.  
 
– Kertyvään kosteuteen tulee kiinnittää huomiota, jotta se ei ala tuottaa ongelmia. 
Kosteudenpoistaja on tehokas apu sekä kylmien että lämpimien tilojen kosteustason hallintaan 
esimerkiksi kylpyhuoneessa, joka on kodin kosteudelle alttein tila. Pattex AERO 360o -
kosteudenpoistajan toimii ilman sähköä ja sen toiminta perustuu erittäin imukykyiseen 
kalsiumklorididihydraattitablettiin sekä tehokkaaseen muotoiluun, jonka ansiosta ilma pääsee 
kiertämään 360-astetta tabletin ympärillä. Kerätty kosteus tiivistyy vetenä laitteen säiliöön, josta se 
on helppo tyhjentää kätevän tyhjennysnokan ansiosta, kertoo Henkelin Pohjoismaiden 
tuoteryhmävastaava Ilona Reinekoski. 
 
Ympäristöystävällinen tapa poistaa kosteus ja epämiellyttävät hajut 
 
Pattex AERO 360o -kosteudenpoistaja kerää kosteuden tehokkaasti ja ensimmäinen pisara tippuu 
säiliöön jo 12 tunnin kuluessa. Lisäksi laite toimii pitkään samalla tabletilla, se kerää kosteutta jopa 
kolme kuukautta 20 neliömetrin huoneessa. Liiallisen kosteuden huomaa helpoiten huurusta 
ikkunoissa tai epämielyttävän tunkkaisesta hajusta. Kosteuden lisäksi Pattex AERO 360o poistaa 
samalla pahoja hajuja. Neutraalin tabletin lisäksi valittavana on myös aitoja eteerisiä öljyjä 
sisältäviä hedelmän tai laventelin tuoksuisia Aromaterapia-täyttötabletteja. Pattex AERO 360o -
kosteudenpoistaja on myös ympäristöystävällisempi valinta, sillä se toimii ilman verkkovirtaa tai 
pattereita, eikä siitä ei tule pusseja hävitettäväksi, kuten useista muista kosteudenpoistajista 
markkinoilla. 
 

	
				



	

	

Tyylikkäästi muotoiltu Pattex AERO 360o -kosteudenpoistaja sopii kotona erityisesti 
kylpyhuoneeseen, keittiöön, kodinhoitohuoneeseen, pyykkitupaan, makuu-tai olohuoneeseen, 
kellariin ja ullakolle. Kodin lisäksi laite on erinomainen kesämökillä, veneessä tai asuntovaunussa. 
Ulkomitoiltaan laite on noin 24 cm korkea ja 15 cm leveä.  
 
Pattex AERO 360o  -kosteudenpoistajan suositushinta on 14,90€ ja täyttöpakkauksen 
suositushinta on 7,90€. Tuote on saatavilla laajasti, jälleenmyyjiä ovat esimerkiksi Clas Ohlson, K-
Citymarket, Tokmanni, Kodin Terra, Bauhaus, Hong Kong -tavaratalot, tietyt K-Raudat ja pienet 
halpahallit. 
 
Lisätietoja: 
 
Henkel Norden Oy, tuoteryhmävastaava Ilona Reinekoski, puh. +46 10 480 7581 / sähköposti: 
ilona.reinekoski@henkel.com 
 
 
Henkel on globaali yritys, joka tarjoaa johtavia tuotemerkkejä ja teknologioita kolmella liiketoiminta-alueella: 
Laundry & Home Care, Beauty Care ja Adhesive Technologies. Henkel perustettiin vuonna 1876 ja sillä on 
maailmanlaajuinen johtoasema sekä kuluttaja- että teollisuusmarkkinoilla. Henkelin tunnettuja tuotemerkkejä 
ovat esimerkiksi Persil, Schwarzkopf ja Loctite. Henkel työllistää noin 50 000 ihmistä. Tilikaudella 2016 
yrityksen liikevaihto oli 18,7 miljardia euroa ja oikaistu liikevoitto 3,2 miljardia euroa. Henkelin etuoikeutetut 
osakkeet on listattu Saksan osakeindeksiin (DAX). Henkel Nordenilla on noin 350 työntekijää liikevaihdon 
oltua 208 miljoonaa euroa vuonna 2016. 

 


