
Pevné držení  
díky držadlům s  

protiskluzovou úpravou.

TLAKOVÁ ČISTIČKA NA ODPADNÍ POTRUBÍ

Vpusťte tlak  
do potrubí !

Nový
design

2 manžety
na čištění všech typů 
odpadního potrubí.



2 manžety pro tlakové čištění ucpaných 
odtoků umyvadel, sprch, WC ... 

NÁZEV Množství Obj.č.

Čistička na odpadní 
potrubí 1 290210

Čistička na odpadní 
potrubí 6 290215

Čistička na odpadní 
potrubí sada 12 290216

Technické údaje

39, quai de Marne - BP 197 - F 51206 Epernay Cedex
www.virax.com 

Zákaznický servis Francie - Tel.:+33 (0)3 26 59 56 78 - Fax:+33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com 
Mezinárodní zákaznický servis - Tel.:+33 (0)3 26 59 56 97 - Fax:+33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com 

Manžety jsou odolné 
běžným přípravkům 
na čištění kanalizací*, 
snadno se nasazují a je-
jich konstrukce zabraňuje 
zpětnému toku. 

Dlouhá manžeta: 
na ucpaná potrubí WC.

Krátká manžeta : 
na kuchyňské dřezy, 

umyvadla odtoky 
sprchových koutů...

Dokonalé držení díky 2
rukojetím s dvojbarevnou  

kombinací materiálu.

Tělo přístroje je odolné 
nárazům a přípravkům na 

čištění kanalizací*.

Dokonalá schopnost vnitřního 
těsnění zaručuje maximální tlak při 

náročném čištění ucpaných odtoků.

Řada čističek na odpadní trubky Virax :
Ruční nebo elektrické čističky s posunem spirály, vysokotlaké / bubnové 
stroje na čištění trubek elektrické nebo tepelné, kompletní řada čističek po-
trubí a kanalizací, na trubky o průměru až do Ø 250 mm s maximální pracovní 
vzdáleností 60 metrů.

Obj.č. 290630 Obj.č. 291000/01 Obj.č. 291200/01 Obj.č. 293260 Obj.č. 293265

Pohyb spirály vpřed 
a vzad je usnadněn 
speciálním mazivem 

odolným vodě.

* na bázi louhu sodného/kyseliny solné ředěné cca 20 % vody
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