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Płyn do toalet turystycznych
Blue Magic Aut 10 l Royal
Cena brutto

260,76 zł

Cena netto

212,00 zł

Dostępność

Towar w stałej ofercie

Czas wysyłki

1-2 dni robocze

Numer katalogowy

RO/201/10

Kod EAN

5900537001523

Opis produktu

Płyn do toalet turystycznych i przenośnych Blue
Magic Aut
Płyn dezynfekujący do toalet turystycznych i przenośnych którego zadaniem jest maskowanie zawartości toalety. Niweluje
nieprzyjemny zapach, przyspiesza rozkład nieczystości (fekaliów) oraz papieru toaletowego. Dzięki specjalnym składnikom
produkt pochłania brzydki zapach. Przeznaczony do dolnego zbiornika, pojemnika na fekalia w toaletach turystycznych i
przenośnych w autobusach, przyczepach kempingowych, samolotach, jachtach oraz urządzeniach toaletowych stałych w
budownictwie i imprezach plenerowych. Redukuje powstawanie gazów i osadów. Przyspiesza rozkład fekaliów i papieru
toaletowego. Ułatwia opróżnianie zbiorników toaletowych. Nie zawiera formaldehydów.

Produkt objęty rabatem. Cena zmienia się
w zależności od ilości w koszyku.
Ilość

Rabat

od 2 szt. do 3 szt.

10%

od 4 szt. do 5 szt.

15%

od 6 szt. do 20 szt.

20%

od 21 szt. do 48 szt.

25%

Główne cechy preparatu:

Opakowanie: 10 l
Rodzaj: koncentrat
Zastosowanie: toalety przenośne, turystyczne, kasetowe w autobusach, kamperach, przyczepach kampingowych,
samolotach, pociągach oraz jachtach
Przeznaczenie: zbiornik na fekalia
Działanie: maskuje zawartość toalety, dezydoruję, dezynfekuje
Niweluje brzydkie zapachy
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Pozostawia trwały i świeży zapach lawendy
Utrzymuje toaletę w czystości
Redukuje powstawanie gazów
Ułatwia opróżnianie zbiornika
Przyspiesza rozkład fekaliów i papieru toaletowego
Termin przydatności: 3 lata od daty produkcji
W zakładce poniżej "Materiały uzupełniające" dobierzesz inne środki do toalet

Sposób użycia:
Do czystego zbiornika na fekalia o pojemności 10 L wlać 60 ml płynu i dolać 1 L wody. Do większych
zbiorników stosować proporcjonalnie większe dawki produktu i wody. Zapełniona toaleta-ubikacja
powinna być opróżniana do przeznaczonego na fekalia urządzenia ściekowego.Do górnego zbiornika
z czystą wodą stosować płyn Aqua Magic
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