
Waar en hoe helpt de  

Watersafe – Protectiezak 

Art.: 25151 
De Watersafe-protectiezak is niet alleen handig bij overstromingen, maar ook bij alle andere wateroverlast 
 

Hier een paar voorbeelden van het grote toepassingsgebied: 
1. Overstroming of wateroverlast 
Neem de Watersafe-protectiezak uit de plasticzak (de plasticzak voor later gebruik heel laten) en leg de 
protectiezakken in het water. In korte tijd hebben de protectiezakken zich volgezogen en kunt u deze in 
steenverband voor het te beschermende object opstapelen. Zo heeft u meteen een ideale bescherming en u 
hoeft niet op de ‘zandzakken voor de deur’ te wachten.  
 
2. Vocht in de kelder 
Leg de Watersafe-protectiezak in droge toestand op de vloer van uw kelder. U zult verbaast zijn van de 
hoeveelheid vocht die door de Watersafe-protectiezak wordt opgenomen, want de protectiezak neemt ook 
luchtvochtigheid op. Uw kelder wordt in korte tijd veel droger. 
 
3. Gebruik in de huishouding 
De slang van de wasmachine of vaatwasser springt van de kraan af - een nachtmerrie voor iedere 
huisvrouw/man. Leg de droge Watersafe-protectiezak direct uit, zodat het water kan worden opgezogen door 
de zak. Met de zakken kunt u ook een buffer vormen zodat het water niet overal naartoe loopt.  
U wilt het filter van de wasmachine schoonmaken, maar u heeft hiervoor geen passend bakje bij de hand om 
het lekwater op te vangen, leg dan gewoon een Watersafe-protectiezak eronder en open met een gerust hart 
de filteropening. Het lekwater wordt meteen opgezogen door de Watersafe-protectiezak. 
 
4. Boot en caravan 
Hoe vaak heeft u al niet aan boord in de kiel gezeten om het water er met een klein bakje of een puts uit te 
scheppen. Laat dit werk toch gewoon door de Watersafe-protectiezak gebeuren, doordat u deze in droge 
toestand eenvoudig in het water in de kiel legt. De Watersafe-protectiezak neemt u dit werk graag af door het 
water direct op te zuigen. 
Uw caravan moet “winterklaar” worden gemaakt; maar hoe beschermt u hem het beste tegen vochtigheid? Leg 
simpelweg een Watersafe-protectiezak op een vaste ondergrond in de caravan. Het vocht uit de lucht wordt 
door de Watersafe-protectiezak opgenomen en uw juweeltje is zo adequaat beschermd tegen nattigheid. 
 

Wat te doen met de met water volgezogen Watersafe-protectiezak? 
De Watersafe-protectiezakken kunnen heel vaak worden hergebruikt. Na het gebruik laat u ze gewoon drogen. 
Zodra de zakken weer de oorspronkelijke vorm hebben aangenomen, bergt u ze in de originele plasticzak (een 
luchtdichte zak) op voor het volgende vocht-akkefietje, waar ze weer een grote hulp zullen zijn.  
 
U wilt deze Watersafe-protectiezak veiligheidshalve aanschaffen, maar u vindt geen houdbaarheids-
/vervaldatum? Dat is omdat de protectiezak, indien deze nooit met water in contact komt, geen vervaldatum 
heeft – slechts als de protectiezak regelmatig met water in contact komt, wordt deze na lange tijd moe en kan 
niet meer aan uw wensen voldoen. Laat het niet zover komen en zorg voordat het volgende hoogwater of de 
volgende winter in zicht is, weer voor nieuwe protectiezakken. Zo voorkomt u vochtverrassingen en natte 
voeten. 
 
De Watersafe-protectiezak helpt u overal waar water of vocht problemen veroorzaken. 
 
Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl. 
Voor meer informatie over de producten van Eurotop, kunt u terecht op: www.eurotops.nl 
Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur. 
 
Hoofdkantoor 
Eurotops Versand GmbH 
Elisabeth-Selbert-Straße 3 
40764 Langenfeld, Duitsland 
 
De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan.  
Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden. 
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