
DIANOS

PURY RINSE
DODATEK ZA MOBILNE TOALETE
- Odstranjuje vodni kamen, apnenec i ostale obloge

- Skrbi za prijeten vonj

- Neguje gumo in drsnike

- Je blago čistilno sredstvo in deodorant za rezervoar sveže vode v kemič-
nem WC-ju

- Citronska kislina odstranjuje vodni kamen in preprečuje njegovo ponovno 
nastajanje ter nastajanje ostalih oblog.

- Olje lavande ustvarja prijeten sveži vonj

- Negovalna sredstva in ostali dodatki skrbijo za čistočo v toaletni školjki in 
ohranjajo funkcionalnost gumenih delov ter drsnikov

- Izpolnjuje vse pogoje za oznako »BLAUER ENGEL (Modri angel)« RAL-UZ84

NAVODILA ZA UPORABO: 

Razredčite  75 ml ALL RINSE z 10 litrov vode v rezervoarju sveže vode v vaši 
toaleti. Ta koncentracija zadostuje za približno 3-mesečno delovanje. Pri 
stalni temperaturi nad 40 stopinj C omili in prekrije vonj ki nastaja kot 
posledica izhlapevanja.  Z predoziranjem ne dosežemo povečane učinko-
vitosti. Varčna uporaba preprečuje nepotrebno obremenitev okolja. 

POZOR: Ne sme se odvreči v vodotoke ali na tla v naravi.  Odlaganje samo 
na za to namenjene površine.   

Vsebuje:< od 5% neionskih tenzidov, dišave, LINALOOL 



DIANOS

PURY GREEN
ALL GREEN
DODATEK ZA MOBILNE TOALETE
- Visoko efektivna sanitarna tekočina za vse WC-je v avtodomih in prikol-

icah v fekalnih tankih

- Preprečuje neprijetne vonjave

- Ohranja čistočo in svežino rezervoarja

- Zmanjšuje ustvarjanje plinov in daje prijeten vonj 

NAVODILA ZA UPORABO: 
DOZIRANJE: Vlijte 75 ml Pury Green skupaj z 1-2 litra sveže vode v tank ki 

ima kapaciteto 10 lit 

SKLADIŠČENJE: Na tempreraturi med -20 in 40 stopinj C je produkt več let 
neomejeno uporaben.

POMEMBNO: Z predoziranjem ne dosežemo povečane učinkovitosti. Varč-
na uporaba preprečuje nepotrebno obremenitev okolja. 

POZOR: Ne sme se odvreči v vodotoke ali na tla v naravi.  Odlaganje samo 
na za to namenjena in organizirana odlagališča kemičnih odpadkov.   

NEVARNOSTI IN OPOZORILA: Hraniti izven dosega otrok. Po stiku z kožo ali 
očmi temeljito sprati z obilo vode. Pri zaužitju popiti veliko vode in takoj 
poiskati zdravniško pomoč.  



DIANOS

PURY BLUE
ALL BLUE
Dodatek za mobilne toalete
- Visoko efektivna sanitarna tekočina za vse WC-je v avtodomih in prikol-

icah v fekalnih tankih

- Preprečuje neprijetne vonjave

- Ohranja čistočo in svežino rezervoarja

- Zmanjšuje ustvarjanje plinov in daje prijeten vonj 

NAVODILA ZA UPORABO: 
DOZIRANJE: Vlijte 60 ml PURY BLUE skupaj z 1-2 litra sveže vode v tank ki 

ima kapaciteto 10 lit 

SKLADIŠČENJE: Na temperaturi med -20 in 40 stopinj C je proizvod več let 
neomejeno uporaben.

POMEMBNO: Z predoziranjem ne dosežemo povečane učinkovitosti. Varč-
na uporaba preprečuje nepotrebno obremenitev okolja. 

OPOZORILO: Ne sme se odvreči v vodotoke ali na tla v naravi.  Odlaganje 
samo na za to namenjena in organizirana odlagališča kemičnih odpadkov.   

NEVARNOSTI IN OPOZORILA: Hraniti izven dosega otrok. Po stiku z kožo ali 
očmi temeljito sprati z obilo vode. Pri zaužitju popiti veliko vode in takoj 
poiskati zdravniško pomoč.  



DIANOS

PURY GREY
OSVEŽILEC ZA REZERVOAR ODPADNIH VOD
- Preprečuje vonjave po gnilobi in neprijetne vonjave v rezervoarju za 

odpadne vode. 

- Ne vsebuje formaldehidov

- Ni škodljivo za čistilne naprave  

- Ohranja rezervoar čistim

NAVODILA ZA UPORABO: 
DOZIRANJE: Vlijte 30 ml Pury Grey skupaj z 1-2 litra sveže vode v tank ki 

ima kapaciteto 10 lit 

SKLADIŠČENJE: Na tempreraturi med -20 in 40 stopinj C je produkt več let 
neomejeno uporaben.

POMEMBNO: Z predoziranjem ne dosežemo povečane učinkovitosti. Varč-
na uporaba preprečuje nepotrebno obremenitev okolja. 

POZOR: Ne sme se odvreči v vodotoke ali na tla v naravi.  Odlaganje samo 
na za to namenjena in organizirana odlagališča kemičnih odpadkov.   

NEVARNOSTI IN OPOZORILA: Hraniti izven dosega otrok. 


