Vårda marintoaletten - ”Året runt kittet”
”Året runt kittet” innehåller följande produkter:
- Tankette är en smart, automatisk, rengöringsstation som omedelbart avlägsnar
-

obehagliga lukter i Din båttoalett och septiktank. Tankette anslutes till slangen
för inkommande spolvatten. Detta görs enkelt på några minuter.
Refill-puckar, 6 st. En puck varar 4-6 veckor beroende på antal användningar.
Head Lube, 400 ml, smörjer och håller toalett-mekanism i toppform. Bör
användas 2 ggr per år för att förhindra läckande toaletter.
Shock Treat, 900 ml, rengör slangar och septik-tankar och löser omedelbart
alla problem med obehagliga lukter. Används två gånger per säsong, vår och höst,
för att avkalka och rengöra slangar, väggar, tak och eventuella mätstickor i
septik-tankar. Eller används vid behov.

Dessutom finns följande produkter att tillgå som gäller marintoaletter:
- Head-O-Matic granular, 400 g, har samma effekt och användningsområde
som Shock Treat men är i kristallform (Shock Treat är i vätskeform) och fördelen
Marine Re-Fresh, 900 ml, sprayas på och tar bort all lukt som kan ha satt sig i
både mjukt material, typ mattor, eller på hårt material, typ durkar och skott.

Tips för att vårda marintoaletten
Vid sjösättningen:
1. Kontrollera att alla slanganslutningar är täta. Kontrollera om det behövs en ny Refillpuck i Tankette-cylindern.
2. Smörj pump-mekanismerna med Head-O-Lube. Häll en liten mängd, ca 60 g, av flaskan
i toalett-skålen och spola. Låt även lite Head-O-Lube tränga igenom på handpumpen.
3. Häll en 900ml flaska "Shock Treat" i toalett-skålen och pumpa upp i septik-tanken. Gå
ut på vågigt hav så blir tanken ren i alla hörn.
4. Låt sedan vätskan ligga kvar tills nästa tömning
Under seglingssäsongen:
1. När spolvattnet blir transparent är det dags att sätta i en ny refill-puck i Tanketten.
2. Om lukt uppstår från septik-tanken, överväg att justera flödet i Tanketten genom att
göra hålen större.
ELLER
3. Häll en flaska 900 ml Shock Treat i toalett-skålen och spola. Kör en runda med båten
och lukten är borta

Vid höstupptagning.
1. Någon vecka innan upptagningen, häll en 900ml flaska "Shock Treat" i toalett-skålen
och pumpa upp i septik-tanken. Gå ut på vågigt hav så blir tanken ren i alla hörn. Låt
sedan vätskan ligga kvar och töm precis innan upptagningen
2. Smörj pump-mekanismerna med Head-O-Lube. Häll en liten mängd, ca 60 g, av flaskan
i toalett-skålen och spola. Låt även lite Head-O-Lube tränga igenom på handpumpen.

Använd antingen Head-O-Matic Granular hela tiden eller Shock Treat hela tiden. De kan
blandas, men ingen har någonsin gjort det.
Head-O-Matic Granular är effektiv och bekväm att använda: fryser inte, kan
vakuumsugas upp, läcker inte, effektiv och används av flygbolag.
Shock Treat-vätskan är klar, ingen lukt, ingen parfym, inget färgämne, billigare att
använda. Kan också användas till länspump för att eliminera lukt och mögelfläckar.
Weekend-tips:
Lägg ca 60 g, antingen av Head-O-Matic Granular eller av Shock Treat i toaletten och
spola när du lämnar båten i slutet av helgen. Detta rengör slangarna och ger en behaglig
luft i båten när den skall återanvändas.
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