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A friss és egyszerűen üríthető szennyvíztartályért

Thetford B.V.
P.O. Box 169
4870 AD  Etten-Leur
The Netherlands
T +31 (0)76 504 22 00
E info@thetford.eu
www.thetford-europe.com

2L ℮ 20
03

56
/1

21
6

FR  AQUA KEM® BLUE 
Additif sanitaire puissant pour liquéfier les matières et le papier hygiènique. 
Lire le mode d’emploi avant l’utilisation.

L’additif sanitaire le plus vendu dans le monde !

  Contrôle les mauvaises odeurs
  Désagrège les matières pour faciliter la vidange 
  Reduit la information des gaz 

Mode d’emploi : 
Dose basée sur une capacité de reservoir à matières allant jusqu’à 20 l :

Température ambiante Dose Eau douce 
> 30 °C 180 ml 2-3 l
Dose standard 150 ml 2-3 l
< 15 °C 120 ml 2-3 l
1 dose dure jusqu’à 5 jours. 

Toujours vidanger votre réservoir dans une aire de vidange, en le rinçant 
ensuite soigneusement avec de l’eau propre. Conserver Aqua Kem® Blue 
dans un endroit frais et sec, à l’abri d’une exposition directe au soleil. 
L’efficacité de ce produit est garantie jusqu’à la date figurant sur 
l’emballage. Tenir hors de portée des enfants. 

A utiliser idéalement avec le produit Aqua Rinse Plus/Aqua Rinse Spray  
de Thetford (parfume la cuvette et facilite le rinçage) et le papier  
Aqua Soft de Thetford (papier toilette à dissolution rapide). 

HU  AQUA KEM® BLUE 
Rendkívül hatékony toalett folyadék szennyvíztartályokhoz, mely a lehető 
legjobb teljesítményt nyújtja a kazettás és hordozható toalettekhez. 
Használat előtt olvassa el az utasításokat.

Világszerte az elsőszámú folyadék a vegyi toalettekhez! 

  Kivételes szagtalanítás
 Cseppfolyósítja a hulladékot az egyszerűbb ürítésért  
 Csökkenti a gázképződést 

Használati utasítások : 
Adagolás legfeljebb 20 l űrtartalmú gyűjtőtartály esetén:

Környezeti hőmérséklet Adagolás Friss víz
> 30 °C 180 ml 2-3 l
Általános adagolás 150 ml 2-3 l
< 15 °C 120 ml 2-3 l
1 adag legfeljebb 5 napra elegendő.

A tartályt mindig az arra kijelölt helyen ürítse ki, majd alaposan öblítse ki 
tiszta vízzel. Az Aqua Kem® Blue-t száraz, hűvös, közvetlen napfénytől 
védett helyen tárolja. A termék hatékonysága a csomagoláson feltüntetett 
dátumig garantált. Gyermekektől elzárva tartandó. 

Tökéletes párosítás a Thetford Aqua Rinse Plusszal és az  
Aqua Rinse Sprayvel (a friss illatért és a sima öblítésért),  
valamint a Thetford Aqua Softtal (könnyen oldódó toalettpapír). 
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CLEANER

AQUA RINSE 
SPRAY
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FRESHENER

CASSETTE 
TANK 
CLEANER

BATHROOM 
CLEANER

The range may vary for each country

Usage périodique
Időszakos használat
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