
YACHTICON PURA TANK 
Obsah 500 ml, objednací číslo 300/965 
· nádoba pro 160 litrů objem vodní nádrže  
· k čištění a dezinfekci nádrže na vodu, potrubí,                                 
čerpadla a hadice  
· aktivní kyslík bez chuti a pachu  
· usmrtí řasy a bakterie dolů  
· ekologický, produkt se jen v kyslíku a vodě rozpustí  
 
Návod k použití: 
V prázdné nádrži se mohou usadit kaly a nečistoty. Nalijte 
podle objemu  nádrže PURA TANK do prázdné nádrže asi 50 
mililitrů na 16 litrů). Pak nádrž doplníte čerstvou vodou, 
otevřením kohoutů se studenou vodou, případně i teplou (bez 
ohřevu) naplníte systém roztokem. Ten ponecháte nejméně 
24 hodin v systému. Můžete i déle déle. 
Potom nádrž vyprázdnit a čerstvou vodou propláchnout. Při 
pravidelném  použití YACHTICON AQUA CLEAN udržíte vodní 
systém a nádrže bez bakterií. U vápenitých a podobných 
usazenin usazenin použijte náš CLEAN A TANK 
 

Pokyny: Skladujte v chladu. Při styku s kůží nebo očima ihned s hodně vodou 
vypláchnout. U práce vhodné ochranné rukavice a ochranu obličeje nese. Láhev dobře 
uzavřete. Nesmí přijít do rukou Dětem. Žádné kyseliny nebo přísady do lahve 
nepřidávejte. 
 
 
  

YACHTICON AQUA CLEAN 
Obsah 100 ml, objednací číslo 300/960 
Obsah 100 g prášek, objednací číslo 300/961 
 
100 ml na 1000 litrů vody 
100g prášku na 10000 litrů vody. 
 
Aqua Clean je produkt s obsahem stříbra k dezinfikování a 
udržení trvale pitné a užitkové vody. Má dlouhodobé působení. 
Aqua Clean neobsahuje žádný chlor a je tím bez pachu a chuťově 
neutrální a dlouhodobě skladovatelný. 
 
Dejte příslušný poměr podle objemu do nádrže. Naplňte vodou, 
takže Aqua Clean se po naplnění  smíchá. Po asi 24 hodinách 
bude voda pasterizovaná zůstává tak až 6 měsíců. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



AQUA CLEAN QUICK 
Obsah 100 ml, objednací číslo 300/962 
Aqua Clean Quick je produkt na bázi stříbra s s příměsí chlóru k 
dezinfekci a udržení čerstvé pitné a užitkové vody. Má rychlý a 
dlouhý účinek. Aqua Clean Quick je pachově a chutově neutrální 
 
Obsah-látky: Sodík, Chlorid-Stříbro komplex, Natriumhypochlorid 
 
Obsah této láhve k sterilizuje 1000 l pitné vody. Velká odměrka 10 
mililitrů pro 100 litrů pitné vody, malá 5 mililitrů pro 50 litrů pitné 
vody. 
 
Dejte příslušné množství Aqua Clean Quick pokud možno před 
vodou, aby se dobře smíchal. 
Doba reakce asi 30 minut, pasterizovaná voda zůstává až 6 měsíců 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
YACHTICON PURY CLEAN 
Obsah 500 g, objednací číslo 300/967 
K čištění a desinfekci odpadních nádrží a systémů. Velmi 
účinný koncentrát odstraňuje pachy. Desinfikuje fekální 
nádrže, automaticky odstraňuje usazeniny, je na bázi kyslíku. 
Před použitím velmi dobře protřepejte. Dávkujeme 50 gramů 
PURY CLEANU pro 50 litrů nádrže. Nejprve úplně vyprázdněte 
nádrž. Potřebné množství PURY CLEAN rozpusťte v 5 litrech 
vody. Vylijte roztok do odpadní nádrže a doplňte vodou do 
plna. Tím se pokryje celá plocha stěn nádrží. Nechte roztok asi 
24 hodin působit. Po vyprázdnění nádrže důkladně vypláchněte 
vodou. Při silném znečištění celý postup můžete zopakovat. 
Pokud máte pachy v nádrži, můžete jej i během léta pravidelně 
aplikovat.  
Obsah: Tensidy, Natriumsulfat, Kaliumperoxomonosulfat 
Nesmí se zavádět do systému s čistou vodou!  
Nebezpečí ohně - hořlavina! Nebezpečí poškození zdraví při 
vdechnutí, nebo požití. Při práci nejezte nepijte, nekuřte. Při 
vniknutí do očí vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou 
pomoc. Při aplikaci používejte rukavice, brýle a ochranný oděv. 
Chraňte před dětmi.  
Když to tak čtu, je to takové svinstvo, že bych to vůbec sebou 

nevozil aby se to nedostalo do styku s ostatními věcmi a nádrž bych čistil někde doma. 
Oni píší, že se má vzít při nehodě nebo nevolnosti sebou k lékaři i etiketa výrobku, ale 
myslím, že českému  doktoru by to nemuselo být vždy něco platné. Berte to tedy velmi 
vážně a při používání tohoto výrobku dávejte opravdu velký pozor.  
  
 



 
YACHTICON CLEAN A TANK 
Obsah 500 g, objednací číslo 300/966 
Rychle a důkladně odstraňuje vápenité usazeniny, 
nepříjemné chutě a pachy ve vaší vodní nádrži. S Aqua 
Clean dezinfikujete a udržujete svěží vodu. Přírodní síla 
kyseliny citronové. Též k aplikaci pro kávovary, a jiná 
zařízení, která vytvářejí vápno. Je určeno pro všechny 
materiály. 
Před použitím prášek důkladně protřepejte. Dávkování 
50g na 5 litrů vody. Vyprázdněte úplně nádrž. Smíchejte 
potřebné množství prášku podle velikosti nádoby s 
vodou. Při větších usazeninách použijte vyšší koncentraci. 
Můžete též ohřát výplachovou vodu před namícháním 
roztoku asi na 50°C. Vlijte do nádrže tak, aby bylo úplně 
pokryto dno nádoby.Vtáhněte roztok do systému vodními 
ventily a ponechte 5-6 hodin ležet. Pak zbytek 
vypumpujte a krátce čerstvou vodou vypláchněte. Při 
silnějším znečištěním usazeninami můžete postup 
opakovat. K desinfekci a odstranění řas a bakterií 
použijte PURA TANK  bez chloru (hned první popis 
nahoře). Pozor - je třeba skladovat v suchu 
Obsah: kyselina citronová, Tensidy, 
Natriumberchloridkomplex 
Dráždí oči a pokožku.  
 

 
 
MARS BERGER 
Obsah 500 ml, objednací číslo 12074-0 
K odstranění šlemů, šmouh a řas ve vodních vedení. 
Návod: 
250 ml smícháme s 2-3 litry vody, s roztokem propláchneme vedení. Při silném 
znečištění ponecháme roztok ve vedení až (max) 5 hodin. Eventuelně s vozidlem 
pohneme (popojedeme). Pak vedení propláchneme asi 10 litry vody. Pokud máme 
zařízení pro ohřev vody, použijeme 500 ml koncentrátu, Boiler pak propláchneme i přes 
vypouštěcí ventily. Mars Berger pouze doprodej. 
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