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Zestaw płynów Aqua Kem
Green 1.5L + Aqua Rinse Plus
1.5L + Papier toaletowy Aqua
Soft 4 Thetford
Cena

119,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu
Zestaw płynów do toalet chemicznych Aqua Rinse Plus 1.5 L + Aqua Kem Green 1.5 L+ Papier Toaletowy Aqua Soft 4 marki
Thetford
Doskonale sprawdzi się w przyczepie kempingowej, kamperze, łódce i jachcie
Komplet dwóch płynów do toalet turystycznych, przeznaczonych odpowiednio do górnego i dolnego zbiornika toalety oraz
rozpuszczalny papier toaletowy
Koncentraty do zbiornika z wodą do spłukiwania Aqua Rinse Plus oraz koncentrat Aqua Kem Green do zbiornika z fekaliami
W zestawie taniej !
Płyn Aqua Rinse Plus:
Zastosowanie: górny zbiornik w większości toalet przenośnych, toalety zabudowane w przyczepach kempingowych lub
kamperach
Przeznaczony do zbiornika spłuczki, to ważny środek dodatkowy do zbiornika z czystą wodą przenośnej toalety
Zwiększa skuteczność spłukiwania, ograniczając jednocześnie zużycie wody
Czyści i chroni muszlę po każdym spłukaniu toalety, pozostawiając na ściankach muszli warstwę ochronną
Pozostawia zapach lawendy
Zalety:
-

Przyjemny, intensywny zapach lawendy
Zachowuje dłuższą świeżość i czystość toalety
Zapobiega gromadzeniu się kamienia na muszli
Pozostawia warstwę ochronną na muszli
Nadaje przyjemny zapach toalecie jak i pomaga rozpuszczać nieczystości
Proekologiczny: nadaje się do szamba (test ISO 11734)
Bezpieczny dla tworzyw sztucznych i ceramicznych muszli klozetowych
Ma silne działanie dezodoryzujące, zapobiega gromadzeniu się gazów

Dozowanie:
100 ml płynu na 15 litrowy zbiornik wody czystej
Zalecaną ilość płynu należy wlać do zbiornika przed napełnieniem go czystą wodą
Butelka posiada miarkę
Pojemność: 1.5 l
Płyn Aqua Kem Green Thetford
Zastosowanie: do zbiorników na fekalia w toaletach przenośnych, turystycznych i zabudowanych
Pomaga rozkładać nieczystości, dezynfekuje i likwiduje nieprzyjemny zapach
Jest płynem przyjaznym ekologicznie
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W większości ulega biodegradacji i nie zanieczyszcza środowiska
Zalety:
-

Przyjazny dla środowiska - biodegradowalny
Eliminuje nieprzyjemne zapachy
Pomaga rozkładać nieczystości i ułatwia opróżnianie zbiornika
Pomaga zachować zbiornik w czystości
Przeciętna trwałość 4 dni
Nadaje się do szamba (test ISO 11734)

Dozowanie:
75 ml płynu na 10 litrowy zbiornik na fekalie
Wlać do zbiornika 2 litry wody i zalecaną ilośc płynu
Butelka posiada miarkę
Pojemność: 1.5 l
Papier toaletowy Aqua Soft:
Specjalny papier przeznaczony do toalet turystyczny przenośnych i zabudowanych
Wyjątkowo szybko ulega rozkładowi w rezerwuarze zapobiegając tym samym zatykaniu się toalety
Idealny w połączeniu zThetford Aqua Kem Green (płyn do zbiornika na nieczystości) oraz Thetford Aqua Rinse Plus (płyn do
zbiornika na wodę do spłukiwania)
Zalety:
-

Bardzo szybko się rozkłada, nie zatyka toalety
Opracowany specjalnie do toalet chemicznych
Posiada certyfikat Nordic Swan
Jest bardzo miękki

Opakowanie zawiera 4 rolki
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