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Тоа Блу е прахообразен препарат на основата на химически агенти за отлепване на  Тоа Блу е прахообразен препарат на основата на химически агенти за отлепване на  

накип, микроорганизми и ензими, действащи специфично за почистване от накип  и  накип, микроорганизми и ензими, действащи специфично за почистване от накип  и  

органични вещества. Тоа Блу е специално предназначен за отстраняване на накипи органични вещества. Тоа Блу е специално предназначен за отстраняване на накипи 

в тоалетни чинии, тоалетни системи, писоари, отходни канали и места (особено в  в тоалетни чинии, тоалетни системи, писоари, отходни канали и места (особено в  

региони с твърда вода). региони с твърда вода). 

Проблеми при поддръжка на тоалетни и писоари: Проблеми при поддръжка на тоалетни и писоари: 

Накипът в тоалетни и писоари е сложна смес от неразтворими вещества. Основните са соли на пикочната 

киселина и калциеви и магнезиеви соли, особено на места с твърда вода или където са използвани 

алкални почистващи препарати. Тези соли задържат урината и други органични отпадъци, както и ръжда 

и подобни отлагания от водата за промиване. В резултат се получава оцветен накип, неприятна миризма и 

натрупване на нежелани бактерии.  

Накипът в тоалетни и писоари е сложна смес от неразтворими вещества. Основните са соли на пикочната 

киселина и калциеви и магнезиеви соли, особено на места с твърда вода или където са използвани 

алкални почистващи препарати. Тези соли задържат урината и други органични отпадъци, както и ръжда 

и подобни отлагания от водата за промиване. В резултат се получава оцветен накип, неприятна миризма и 

натрупване на нежелани бактерии.  

Как действа Тоа Блу? Как действа Тоа Блу? 

Тоа Блу е на основата на микроорганизми, ензими и химически агенти за отлепване на накип. Киселините 

в продукта превръщат неразтворимият котлен камък в разтворими цитрат и ацетат, а разтварянето на 

неразтворимата пикочна киселина става под действието на специфични микроорганизми: микроорганизми 

трансформират накипа от пикочна киселина в разтворими съединения и по този начин се предотвратява 

неговото натрупване. Същите микроорганизми разрушават органични вещества, които са суровина за 

бактерии, продуциращи миризма и по този начин се отстранява формирането на миризма.  

Тоа Блу е на основата на микроорганизми, ензими и химически агенти за отлепване на накип. Киселините 

в продукта превръщат неразтворимият котлен камък в разтворими цитрат и ацетат, а разтварянето на 

неразтворимата пикочна киселина става под действието на специфични микроорганизми: микроорганизми 

трансформират накипа от пикочна киселина в разтворими съединения и по този начин се предотвратява 

неговото натрупване. Същите микроорганизми разрушават органични вещества, които са суровина за 

бактерии, продуциращи миризма и по този начин се отстранява формирането на миризма.  

Предимства на Тоа Блу: Предимства на Тоа Блу: 

 Отстранява накип в тоалетни чинии и писоари  Отстранява накип в тоалетни чинии и писоари 

 Отстранява накип от пикочна киселина Отстранява накип от пикочна киселина 

 Отстранява миризми 

 Удобен, прост за употреба и безопасен продукт 

 Придава прекрасен син цвят на течността 

Указания за употреба: 

Отлепване на накип в тоалетни чинии: 

Добавете пакетче от 50 гр. Тоа Блу в тоалетната чиния. Нека престои поне няколко минути за пълно 

разтваряне. Почистете с четка и пуснете водата 

Дозировка:  1 (едно) пакетче = 1 тоалетна чиния веднъж седмично(минимум) 

Писоари, тръби, верига от тоалетни: 

Разтворете пакетчетата Тоа Блу в 5 л вода и изчакайте до пълно разтваряне. Излейте разтвора в 

писоарите или направо в тоалетната ако се третира верига от тоалетни 

Дозировка:  1 (едно) пакетче = 3 - 4 писоара 

Опаковка:  Водоразтворими пакетчета по 50 гр. 

Съхранение и безопасност: Съхранявайте в студено и сухо помещение. При контакт с очите, промийте 

незабавно с много вода. Не поемайте през устата. 

 

 


