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QUALICAR zajišťuje čistotu rezervoáru chemických WC, zabraňuje vytváření plynů a vzniku 
nepříjemných pachů. Je biologicky odbouratelný (biodegradabilita 90 %) a likviduje se jako fekální 
odpad. 

 
Návod k použití:  Dávkování: 100 ml přípravku na 10 litrů obsahu zásobníku. Dávkování je 

individuální dle typu WC, nutno dodržet pokyny výrobce WC. Do odpadové nádrže  WC se nalije 
odměřené množství přípravku a doplní se vodou tak, aby v nádrži byla vrstva kapaliny asi 3 cm. Podle 
okolní teploty a frekvence vyprazdňování může být použita větší nebo menší dávka přípravku. 
Kapalina v zásobní nádrži musí vždy přesahovat přes fekálie, v případě potřeby dolijte vodou. Obsah 
zásobníku se likviduje jako fekální odpad.Interval výměny je závislý na okolní teplotě, ročním období a 
četnosti používání. 

Skladování:  v původních dokonale uzavřených obalech v dobře větraných prostorách při teplotě od 
+5 °C do +25 °C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před mrazem. 

Záruční doba:  24 měsíců ode dne výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek. 

Upozorn ění: Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. 
 

Používejte tento p řípravek bezpe čně. Před použitím si vždy pozorn ě přečtěte údaje na obalu a 
připojené informace o p řípravku. 
Obsahuje: 150 g/kg formaldehyd; methanol. 

R-věty: Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití. Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. 
Podezření na karcinogenní účinky. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Zdraví škodlivý: možné 
nebezpečí nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.  
S-věty, první pomoc: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně 
vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné 
rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Používejte pouze v dobře větraných 
prostorách. Při požití ihned vypláchnout ústa vodou, vypít alespoň 0,5 litru vody, nevyvolávat zvracení, 
vyhledat lékařskou pomoc. Při nadýchání okamžitě přerušit expozici, odvést postiženého na čerstvý 
vzduch. Při zasažení kůže okamžitě sejmout zasažený oděv, důkladně omýt velkým množstvím vody.  
Likvidace: Prázdný obal i obal se zbytky přípravku předejte na místo určené obcí k odstranění 
nebezpečných odpadů. 
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