
PORTA PAK  
Biologiska Toatabletter 

Motverkar dålig lukt från toaletter 
För alla typer av kemiska, biologiska, latrin- och slamtoaletter. Effektiv även i syrefattiga miljöer 

och i Septitankar  

Porta-PAK bryter ner avfall och vävnad, rengör förvaringstankar & sensorer, smörjer ventiler och tätningar. Och 
bidrar även till nedbrytning och motverkar beläggningar i tanken samt gasbildningar under processen. 
PERFEKTA VID HÅRD BELASTNING OCH LÅNGT MELLAN TÖMNINGARNA, fungerar också utmärkt på sommaren när det är 
riktigt varmt. PORTA-PAK är helt biologisk och fri från formaldehyd. Drivs av den avancerade WAVE2-tekniken, 
den djupa, mörka EVERBLUE färgen fläckar aldrig ytor och behåller färgen under lång tid. 

   Bruksanvisning: 
OBS! Om kemisk saneringsvätska har använts tidigare, 
skölj först tanken/behållaren med vatten. 

Slamtoaletter:  
DOSERA 1 KUDDE TILL 100 LITER VATTEN. 

DOFT: SUNGLOW (behaglig AQUA-doft) 

För alla typer av mobila toaletter:  
DOSERA 1 KUDDE TILL 100 LITER VATTEN. 

Skyddsföreskrifter: Förvaras oåtkomligt för barn. Vid 
kontakt med ögonen spola genast med vatten. Vid 
kontakt med huden tvätta genast med tvål och vatten.



  
     Prislista och förpackningar 
Art.nr      Produktnamn                                 Förpackning                                                PRIS 
 
16627   PORTA PAK Toatabletter               50 Stycken                              1110.00  

16625   PORTA PAK Toatabletter (5x50)      250 Stycken                            4525.00           

                                                          Porta-Paks kraftfulla formel –  

                 beprövad i miljontals applikationer 
  
PORTA PAK erbjuder en veckas lång luktkontroll för mobila toaletter under normala till extrema förhållanden. 
 
- BRYTER NER AVFALL OCH VÄVNAD, RENGÖR FÖRVARINGSTANKAR & SENSORER SAMT SMÖRJER VENTILER OCH TÄTNINGAR, 
SAMTIDIGT SOM DEN ERBJUDER KOMMERSIELLT STARK LUKTFÖREBYGGANDE FÖR MOBILA TOALETTER, DESSUTOM ÄR DEN 
BIOLOGISKT NEDBRYTBAR, OCH FORMADEHYDFRI. Täpper inte till rör eller ventiler,  
 
 Det färdigförpackade portionskontrollsystemet med dragkedja eliminerar spill, för säker och enkel användning 

 
 Förpackningarna innehåller 50 eller 250 kuddar/ tabletter (5 x 50) = 1 kartong)  

• Bryter ner avfall och vävnad 
• Rengör tankar och sensorer 
• Smörjer ventiler och tätningar 
• Färdigförpackad portionskontroll - inget spill! 
• Användningsområden: Byggtoaletter, Bajamajor, Festivaltoaletter, Busstoaletter, etc. 

 
 

   Beställ på: order@kemgrossisten.se, 08-770 42 00 eller www.kemgrossisten.se 

http://www.kemgrossisten.se/

