
Návod na použití chemií Thetford 
 
AQUA KEM SACHETS 
 

Rozkladová chemie Aqua Kem Sachets je zajímavou novinkou 
letošního roku pro ty, kteří nechtějí dávkovat kazetová WC z lahve 
a navíc umožňuje i bezproblémové zimní skladování. Vůní silně 
připomíná známý Aqua Kem Blue, jen je v samostatné nádobě v 
podobě "Sachets", tedy předem nadávkovaných oddělených 
sáčcích. 15 sáčků pro patnáctero použití. Poměr použití vůči ceně 
je poměrně zajímavý, řekl bych že je srovnatelný s Aqua Kem 
Blue.  
Funkce je v podstatě stejná, jen je třeba při dávkování mít 
suché ruce, na což výrobce důrazně upozorňuje. Vhodíme jeden 
celý Sachet (sáček netrháme) do nádrže (20 litrů) a doplníme 2 
litry vody. Do větších nádrží dolijeme vody více. Přípravek v 

žádném případě nesmíme dávat do horních nádrží s oplachovacím roztokem. Sáček se ve 
vodě rozpouští. Podle potřeby, nebo v závislosti na teplotě můžeme dávkovat i větší 
množství. Obsah fekální nádoby vyléváme jen do jímek k tomu určených. V žádném 
případě nevyléváme v přírodě. Po vylití nádobu důkladně vypláchneme.  
 
Platí všechna běžná opatření při práci s chemikáliemi. Pozor na oči, na styk s pokožkou, 
na požití. Nesmí být skladováno s potravinami, maximální teplota skladování +40°C. Při 
zasažení očí vypláchnout vodou a konzultovat s očním lékařem. 
 
Opakované použití není možné. 
 
AQUA KEM BLUE 
 

Aqua Kem Blue je vysoce účinná chemikálie pro rozklad fekálií v 
chemických WC.  

• efektivní zdravotní ochrana  
• zažene nepříjemné pachy  
• redukuje tvoření plynů  
• podporuje rozklad fekálie a toaletního papíru  
• čistí fekální nádrž  

POZOR ! NESMÍ PŘIJÍT DĚTEM DO RUKY 
Při styku s očima ihned důkladně vodou vypláchnout. Neskladujte v 
místnosti s potravinami. 
 
Upotřebení: 
Dávkování: 60 mililitrů na 10 litrů odpadní nádrže. Pro optimální účinek 
je bezpodmínečně nutné do přenosných WC dolít 2 litry vody a do 
kazetových WC 3 litry vody. Aqua Kem Blue nenaléváme do 
splachovacích nádrží pro čistou vodu! Odpadní nádrž vyléváme jen do 
jímek určených k zpracování odpadů. Po vyprázdnění odpadní nádrž 
vyčistěte. Skladujte v rozmezí teplot -5°C a 40°C. Nižší teploty náplň 

znehodnotí účinnost. 
 
 
 
 
 
 
 



AQUA KEM GREEN 
 
Aqua Kem Green je chemikálie pro rozklad fekálií chemických WC, má 
účinky šetrnější k životnímu prostředí, ale trochu slabší účinnost než 
Aqua Kem Blue, balení 1,5 litru  nebo 30 litrů. zde  
 

• Odstraňuje nepříjemné zápachy  
• Redukuje tvoření plynů  
• Udržuje čistou fekální nádrž  
• Odpovídá požadavkům "Blauer Engel" na životní prostředí  

POZOR ! NESMÍ PŘIJÍT DĚTEM DO RUKY 

Při styku s očima ihned důkladně vodou vypláchnout. Upotřebení: 
Dávkování: 75 mililitrů na 10 litrů odpadní nádrže. Pro optimální 

účinek je bezpodmínečně nutné do přenosných WC dolít 2 litry vody a do kazetových WC 3 
litry vody dolít. 

Nepředávkujte, účinek nezlepšíte. 

Aqua Kem Green nenaléváme do splachovacích nádrží pro čistou vodu! Odpadní nádrž 
vyléváme jen do jímek určených k zpracování odpadů. Po vyprázdnění odpadní nádrž 
vyčistěte. Skladujte v rozmezí teplot -5 °C a 40°C. Nižší teploty náplň znehodnotí. Před 
prvním použitím vypláchněte dobře odpadní nádrž zejména od zbytků předchozí směsi. Aqua 
Kem Blue nenaléváme do splachovacích nádrží pro čistou vodu! Toto dávkování je pro 
průměrné vylévání 4 dny při max.27oC. Při vyšších teplotách se doporučuje výměna častější. 
Nevyléváme do vody nebo do země! Po vylévání vypláchneme čistou vodou. Odpadní nádrž 
vyléváme jen do jímek určených k zpracování odpadů. Skladujte v rozmezí teplot -20°C až 
40°C. Nižší teploty náplň znehodnotí. Neskladujte spolu s potravinami 

 

AQUA KEM RINSE 

Aqua Kem Rinse je chemikálie pro dokonalé čištění, splachování a 
desinfekci přenosných chemických WC. Dodává se ve dvou variantách, 
0,4 litru a 1,5 litru. 

• K použití do nádrží s omývací a splachovací vodou  
• Dělá vodu v nádrži čistou  
• Stará se o kvalitní čištění  
• Zvyšuje hygienickou úroveň používání WC  
• Tvoří ochranný film WC nádoby  
• Zabraňuje usazeninám po tvrdé vodě ! DŮLEŽITÉ !  
• Provoní místnost levandulovou vůní  
• Je šetrný k životnímu prostředí  

 

 



POZOR ! NESMÍ PŘIJÍT DĚTEM DO RUKY 
Při styku s očima ihned důkladně vodou vypláchnout. Dávkování: 100 mililitrů na 15 
litrů vody splachovací nádrže. Nalijte dávku do nádobky a dolijte předepsaným 
množstvím vody - ne obráceně. Nepředávkujte, účinek nezlepšíte. Roztok vydrží v 
nádrži účinný při teplotě 35°C průměrně 1 měsíc. Nevylévejte do vody a do zeminy. 
Skladování mezi 5 °C a 40 °C. Při průměru teploty 30°C je tento produkt několik roků 
k použití a pak může ztratit nepatrně na výkonu. Neskladujte spolu s potravinami 

CASSETTE TANK CLEANER 

Silný prostředek pro fekální nádrže mobilních toalet. 
Odstraňuje perfektně vápenité usazeniny v nádrži. 
Doporučuje se pravidelný interval čištění 2-3x za rok. 
Příjemná čerstvá vůně. 
 
Použití: nalijte 300 ml Cassette Tank Cleaner do prázdné 
fekální nádoby a přilijte nejméně 5 litrů vody. Voda teplá 
(max 40°C)  zvyšuje účinnost proti vápenitým usazeninám 
a čistící sílu. Protřepejte obsah tak, aby se roztok dostal na 
všechny stěny. Jízda zvyšuje efektivitu. Nechte roztok 
Cassette Tank Cleaner minimálně 16 hodin ve fekální 
nádobě, přičemž nechtte šoupě lehce pootevřené, aby plyny 
a reakce nezpůsobovaly přetlak. Pokud musíte vyčistit i 
strop nádoby, otočte fekální nádobu obráceně (pak je nutno 
šoupě uzavřít). Pak vyprázdněte nádobu na určeném místě 
a vnitřek důkladně propláchněte vodou. Při silnějším 
znečištění opakujte celý postup znovu. Pro normální použití 
nepřidávejte Cassette Tank Cleaner do nádoby, pouze při 
čištění. Obal se nedá použít znovu. 
 
S2 - nesmí se dostat do rukou dětem  
S13 - Nesmí být skladováno s jídlem, při práci nejezte, 
nepijte a nekuřte 

 

PFLEGEMITTEL FÜR DICHTUNGEN 

Čistící prostředek na těsnění  chrání a čistí . Speciální pro čištění 
dveřních těsnění, zámků, pantů, markýzových konstrukcí, jízdních kol 
atd, Garantuje bezproblémovou funkci všech posuvných těsnění toalet 
Thetford. 

Použití: Pro správnou funkci je třeba mazat jen suchá a čistá 
místa.Naneste tenkou vrstvu oleje. Opakujte v pravidelných 
intervalech. Před použitím zatřepat.  

Důležité: nádoba je pod stálým tlakem. Neskladujte na horkých 
plochách. Nekuřte. Chraňte před slunečním zářením a teplotou nad 
50°C.  Nevhazujte nádobu do otevřeného ohně. Obsah bez FCKW. 

Riziko: Hořlavina snadno vznětlivá 

Chraňte před dětmi, nestříkejte směrem k očím, při zasažení ihned 
vyplachujte vodou. Používejte jen v dobře odvětraných místnostech. 


