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Gråvattentankar

    
Periodisk använd-
ning avfallstank

    
Spolvattentank Toalettskål

  
Daglig användning avfallstank

  

Världsbäst på toalettillsatser AQUA RINSE CONCENTRATED 
Aqua Rinse Concentrated är en mycket effektiv, dubbelt koncentrerad 
och fräscht doftande vätska för vattenbehållaren på din portabla eller 
kassettoalett.

 Säker för toalettskålar av både plast och keramik!

FÖRDELAR*
  Mycket effektivt för en jämnare spolning
  Hjälper till att förhindra uppbyggnad av kalkavlagringar i skålen
  Håller spolvattnet rent 
  Liten, praktisk och lätt flaska

4

Nya produkter finns tillgängliga 2019. Utbudet av produkter kan variera i olika länder. För mer information 

om produkttillgänglighet vänligen kontakta din lokala handlare.

*) jämfört med kranvatten
AQUA KEM® BLUE 
CONCENTRATED 

    Utmärkt luktkontroll
   Omvandlar fekalierna 

till vätska, vilket 
underlättar 
tanktömningen

   Liten, praktisk och 
lätt flaska

AQUA KEM® BLUE 

    Utmärkt luktkontroll
   Omvandlar fekalierna 

till vätska, vilket 
underlättar 
tanktömningen

AQUA KEM® BLUE 
SACHETS 

  Utmärkt luktkontroll
    Omvandlar fekalierna 

till vätska, vilket 
underlättar 
tanktömningen

  Rätt dos varje

AQUA KEM® 
BLUE LAVENDER 
CONCENTRATED

   Utmärkt luktkontroll
    Omvandlar fekalierna 

till vätska, vilket 
underlättar 
tanktömningen

    Liten, praktisk och 
lätt flaska

AQUA KEM® BLUE 
LAVENDER 

   Utmärkt luktkontroll
   Omvandlar fekalierna 

till vätska, vilket 
underlättar 
tanktömningen

AQUA KEM® GREEN

    Miljövänlig 
toalettvätska

  Utmärkt luktkontroll
    Omvandlar fekalierna 

till vätska, vilket 
underlättar 
tanktömningen 

AQUA KEM® GREEN 
SACHETS

    Rätt dos varje gång
  Utmärkt luktkontroll
   Omvandlar fekalierna 

till vätska, vilket 
underlättar 
tanktömningen

CASSETTE TANK 
CLEANER

    Förlänger tankens 
livslängd

   Det har aldrig 
varit så enkelt 
att avlägsna 
avlagringar

TANK FRESHENER

   Minskar avlagringar 
och fettföroreningar

   Underlättar 
problemfri tömning 
av tanken

BATHROOM CLEANER

   Kraftfullt aktivt 
skum avlägsnar 
smuts och 
avlagringar

   Idealiskt 
rengöringsmedel för 
daglig användning

SEAL LUBRICANT

   Skyddar 
toalettpackningar 
från uttorkning

   Garanterar god 
funktion hos 
ventilbladen i 
Thetford-toaletter

AQUA RINSE PLUS

   Mycket effektivt för  
en jämnare spolning

   Hjälper till att förhindra 
uppbyggnad av 
kalkavlagringar i 
skålentömningen

   Behaglig doft av 
lavendel

AQUA SOFT

   Underlättar 
tömningen av 
avfallstanken

   Hjälper till att 
förhindra fel 
eller skador på 
avfallstanken

AQUA RINSE SPRAY

Vill du använda Aqua 
Rinse Plus för en fräsch 
lukt och jämn spolning, 
men har en toalett vars 
spolvatten kommer
ut ur den centrala 
vattenbehållaren? 
Vi har lösningen!
Aqua Rinse Spray

TOILET BOWL CLEANER

   Rensar bort 
beläggningar

   Skyddar plast, 
keramik och 
toalettpackningar

   Tjock, koncentrerad 
formula

AQUA KEM® GREEN 
CONCENTRATED 

    Miljövänlig 
toalettvätska

  Utmärkt luktkontroll
    Omvandlar fekalierna 

till vätska, vilket 
underlättar 
tanktömningen

   Liten, praktisk och 
lätt flaska

FAMILJ

13 65
daysdoses

max.

12 60
daysdoses

max.

13 65
daysdoses

max.

13 65
daysdoses

max.

13 65
daysdoses

max.

12 48
daysdoses

max.

Daglig användning avfallstank Dagligt underhåll

10 40
daysdoses

max.

10 40
daysdoses

max.
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15 
doses

15 
doses



Förvaringstips

  
Rengöring

   Innan du ställer din husvagn eller husbil på förvaring, rengör alltid 

avfallstanken med Cassette Tank Cleaner. Rengör tanken regelbundet, så 

fortsätter de rörliga delarna att fungera ordentligt, vilket förlänger produktens 

livslängd. Häll 300 ml Cassette Tank Cleaner i en ursköljd tank, och fyll den 

med minst 5 l ljummet vatten. Skaka tanken flera gånger fram och tillbaka, 

och låt den sedan stå under minst 16 timmar. Efter tömningen är din 

avfallstank så gott som ny. Lämna skivan öppen så att tanken kan torka.

  Om du kör med Cassette Tank Cleaner i avfallstanken förbättras rengöringen.

  
Under förvaringen

Vi rekommenderar att du lämnar toalettskivan öppen under förvaringen. Om skivan lämnas öppen 

torkar skivtätningen inte ut. Förutom detta rekommenderar vi att locket på tömningsröret skruvas 

bort så att avfallstanken ventileras.

  
Underhåll

  För att förhindra att avfallstanken läcker, håll alltid gummipackningarna smidiga och smorda 

genom att använda Thetford Seal Lubricant regelbundet. Spruta ordentligt med Thetford Seal 

Lubricant på tätningar och ventiler. Notera: till skillnad från vanlig silikonspray 

är denna spray speciellt utvecklad för Thetfords toaletter och plastdelar, och är 

därför helt säker att använda.

 Har din toalett en egen spolvattentank? Skölj ur den helt så att inga avlagringar 

finns kvar. Töm den sedan helt innan du ställer din husbil eller husvagn på 

förvaring. Om toaletten rengörs innan förvaringen bildas inga bakterier. 

Beroende på typen av toalett kan du enkelt pumpa den tom. Ytterligare frågor 

och tips finns i handboken.



AQUA KEM® GREEN CONCENTRATED 
Aqua Kem Green Concentrated är en miljövänlig och mycket effektiv, 
dubbelt koncentrerad, grön toalettvätska för avfallstanken på din 
portabla eller kassettoalett.

FÖRDELAR
  Förbättrad miljövänlig toalettvätska för avfallstanken
  Utmärkt luktkontroll 
  Omvandlar fekalierna till vätska, vilket underlättar tanktömningen
  Liten, praktisk och lätt flaska

www.thetford.com
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THETFORD ÄR VÄRLDSLEDANDE TILLVERKARE AV:

FÖRSÄLJNINGS- OCH SERVICEPUNKTER
I Europa finns det mer än 3000 godkända Thetford försäljnings- och servicepunkter som kan ge vidare hjälp 
och råd om våra produkter. Gå till www.thetford.com och fyll i var du befinner dig (adress, postnummer och/
eller ort) och klicka på ”Find locations” för närmaste Thetford försäljningspunkt eller servicecenter.

THETFORD FRIENDS
Vill du vara en del av en grupp av campare som gillar att 
bolla idéer med oss och uppleva fördelarna med att tillhöra 
Thetford-familjen? 
  
BLI EN THETFORD FRIEND! 

 Få de senaste nyheterna om våra produkter 
 Tips och tricks för att förbättra din  
campingupplevelse

 Var först med att testa nya Thetford-produkter
 Dela med dig av dina åsikter om våra produkter! 

  
Då är det dags att bli en Thetford Friend!

Alla rättigheter förbehållna.
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