
Urządzenie wielofunkcyjne
do czyszczenia, dezynfekcji, 

płukania i suszenia
MULTISTERIL
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

To urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy 93/42/EEC

Oryginał deklaracji zgodności jest załączony do instrukcji.
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WARUNKI GWARANCJI 
1) CZAS TRWANIA: produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją. 
2) WYŁĄCZENIE: gwarancja nie obejmuje:
a) błędów wynikających z braku planowanej konserwacji i z powodu 

zaniedbania lub niewłaściwego korzystania przez Użytkownika;
b) okresowych kontroli i konserwacji;
c) napraw lub wymiany części, które ulegają zużyciu, chyba że udowodni 

się ich wadliwość w momencie ich dostawy;
d) wad spowodowanych przez personel lub w trakcie transportu;
e) wad lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użyciem oraz 

powstałych z powodu eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi, jak 
również niezgodnej z przeznaczeniem;

f) wad lub uszkodzeń spowodowanych skażeniem wody lub powietrza a 
także wypadków losowych jak pożar, powódź, uderzenie pioruna, 
przepięcie w sieci itp.

g) wad lub uszkodzeń spowodowanych przez użycie detergentów, 
środków do dezynfekcji lub podczas sterylizacji, które nie są wyraźnie 
opisane w instrukcji eksploatacji i konserwacji

h) naturalnej zmiany koloru elementów z tworzyw sztucznych. 

3) RAPORT  POINSTALACYJNY:  niezbędnym  warunkiem  ważności 
gwarancji jest zwrot raportu poinstalacyjnego po wykonaniu wszystkich 
czynności instalacyjnych przez serwisanta i użytkownika, uruchomieniu 
urządzenia oraz wykonaniu  testu  próbnego.  Sprawozdanie to  musi 
zostać zwrócone w terminie 15 dni po instalacji, w przeciwnym razie 
gwarancja utraci swoją ważność.

4) OGRANICZENIA:  gwarancja  upoważnia  właściciela  do  naprawy  lub 
wymiany wadliwych komponentów nieodpłatnie.  Wyklucza się prawo 
do wymiany urządzenia. Jeżeli chodzi o komponenty zastosowane lub 
wbudowane w produkty firmy Tecno-Gaz przez inne firmy i posiadające 
własne  certyfikaty  gwarancyjne,  mają  zastosowanie  warunki, 
ograniczenia i wyjątki wskazane w tych certyfikatach. Przeprowadzenie 
napraw  serwisowych  nie  powoduje  zmiany  daty  wygaśnięcia 
gwarancji.

5) ROSZCZENIA:  przypadek  złożenia  przez  Kupującego  reklamacji 
dotyczącej  jakości  dostarczonego  sprzętu,  w  żaden  sposób  nie 
uprawnia go do zawieszenia i / lub opóźnienia wymaganych płatności.

6) SPORY:  w  przypadku  powstania  sporu  dotyczącej  gwarancji  lub 
interpretacji  karty  gwarancyjnej,  rozstrzygającym będzie,  niezależnie 
od  miejsca,  w  którym  zawarto  umowę  sprzedaży,  sąd  w  Parmie 
(Włochy).
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7) ODSTĘPSTWA:  jakiekolwiek  odstępstwa  od  warunków  gwarancji 
opisanych w tym rozdziale nie  spowodują udzielenia  Nabywcy jakiś 
praw, a będą rozważane tylko w wyjątkowych przypadkach.

8) We  wszelkich  sprawach  nieuregulowanych  powyżej  zastosowanie 
mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

UTRATA GWARANCJI 
Gwarancja traci moc prawną w przypadku gdy:
a) urządzenie wykazuje uszkodzenia spowodowane upadkiem, 

narażeniem na działanie płomieni, wyciek, złe warunki atmosferyczne 
lub jakąkolwiek szkodę nie związaną z wadami produkcyjnymi;

b) instalacja nie została wykonana zgodnie z instrukcjami TECNO-GAZ 
przez autoryzowany personel;

c) urządzenie zostało naprawiane lub modyfikowane przez Nabywcę lub 
nieuprawnione osoby trzecie;

d) w przypadku naprawy w okresie gwarancyjnym, numer seryjny 
produktu został usunięty, skreślony, sfałszowany itp.;

e) raport poinstalacyjny nie został odpowiednio wypełniony, podpisany i 
odesłany w ciągu 15 dni od daty instalacji;

f) Nabywca zawiesza i/lub opóźnia, z jakiegokolwiek powodu, opłatę 
należności za zakup i/lub konserwację urządzenia;

g) Zaplanowana okresowa konserwacja lub jakakolwiek przewidziana 
przez instrukcję czynność nie została dokonana.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
Upewnić się, że urządzenie jest podłączane do zasilania 
o prawidłowym napięciu, takim jak na tabliczce znamionowej.

Nie usuwać tabliczki znamionowej.

Upewnij się, że urządzenie jest uziemione.

Do czyszczenia urządzenia używaj suchych ściereczek.

Przed wykonaniem jakiejkolwiek naprawy wyciągnąć przewód 
zasilający z gniazdka.

Używać tylko oryginalnych części zamiennych.

Nie przestrzeganie powyższych zasad zwalnia TECNO-GAZ 
z wszelkiej odpowiedzialności.
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UŻYTECZNE ADRESY 
W razie awarii proszę skontaktować się z:
DENTOMAX Klimczuk i Wspólnicy Sp. K.
ul. Nowowarszawska 32/2, 15-206 Białystok
Tel.+48 85 740 36 90 – 95,  Fax +48 85 743 79 98
email: dentomax@dentomax.com.pl, http://www.dentomax.com.pl

lub bezpośrednio z:
TECNO-GAZ SpA
Str. Cavalli n°4 – Sala Baganza – Parma – Włochy
Tel. +39 0521 8380,  Fax +39 0521 833391
email: info@tecnogaz.com, web: http://www.tecnogaz.com

SYMBOLE 

Producent 

Zgodnie  z  Dyrektywą  2002/96/EC,  symbol  ten  oznacza,  że  produktu  nie 
wolno wyrzucać do miejskich pojemników na odpady po zakończeniu okresu 
eksploatacji.

Ostrzeżenie i informacja dla użytkownika.

Zwróć szczególną uwagę na instrukcje zamieszczone obok znaku.

Zgodność z Dyrektywą 93/42/CE oraz dalszymi nowelizacjami.

  PE Ochrona zewnętrzna

Ochrona poprzez uziemienie

(Podczas pracy urządzenia) uziemienie

   ~ prąd zmienny

Ostrzeżenie: Wysokie napięcie. Ryzyko porażenia !

Uwaga ! Wysoka temperatura. Ryzyko oparzenia !

Proszę uważnie przeczytać instrukcję.

Zastosowane części
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Proszę nacisnąć przycisk

POZ. Pozycja (numer wskazujący element na rysunku lub schemacie)

RYS. Schemat, rysunek

  Ω Om (jednostka oporu elektrycznego)

   s Sekunda (jednostka czasu)

  W Watt (jednostka mocy)

  Hz Herc (jednostka częstotliwości)

 mm Milimetry (jednostki odległości)

  A Amper (jednostka natężenia)

  V Volt (jednostka napięcia)

  Pa Pascal (jednostka ciśnienia atmosferycznego)

  ºC Stopień Celsjusza (jednostka temperatury)

  kg Kilogramy (jednostka wagi

Mycie ultradźwiękowe

Pobór wody

Pobór środka czyszczącego lub dezynfekującego

Ogrzewanie wody

Spust wody

Suszenie

Otwarte drzwi

Maksymalny poziom środka czyszczącego lub dezynfekującego
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Minimalny poziom środka czyszczącego lub dezynfekującego

Błąd poboru środka czyszczącego lub dezynfekującego

Błąd poboru wody

Błąd podczas mycia ultradźwiękowego

Błąd ogrzewania wody

Awaria spustu wody

Awaria suszenia

OPIS PRODUKTU 
Multisteril jest w pełni automatycznym urządzeniem przeznaczonym do 
wykonywania głównych etapów cyklu sterylizacji, tj.:

– Dezynfekcja  : Ten krok jest szczególnie ważny, gdyż zabezpiecza 
użytkownika przed obsługą potencjalnie zanieczyszczonych 
instrumentów. Na tym etapie większość materiału biologicznego z 
powierzchni instrumentów zostaje usunięte.
UWAGA: Dezynfekcja chemiczna działa tylko podczas korzystania 
z odpowiedniego płynu dezynfekcyjnego, w dawkach zalecanych 
przez producenta.

– Czyszczenie  : Na tym etapie zakażenie mikrobiologiczne jest 
zmniejszone o ponad 90% a pozostały po poprzednim etapie 
materiał biologiczny również zostaje usunięty.

– Płukanie  : Ten etap usuwa pozostałości środka dezynfekującego / 
czyszczącego ze zbiornika.

– Suszenie  : instrumenty muszą zostać wysuszone by pozostałości 
wody nie miały wpływu dla późniejszego procesu sterylizacji. Jeśli 
używana woda pochodzi bezpośrednio z sieci bez zmiękczania 
może powodować osad na zbiorniku, pokrywie zbiornika, koszu lub 
przedmiotach wewnątrz urządzenia.

Wszystkie czynności wykonywane są automatycznie i bez udziału człowieka. 
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Z powodu kompaktowej konstrukcji MULTISTERIL jest idealny do każdego 
pomieszczenia sterylizacyjnego.
MULTISTERIL jest dostarczany z koszykiem na instrumentu, koszykiem na 
wiertła, rurką dostarczającą wodę, rurką spustową i 1 litrem roztworu do 
czyszczenia ultradźwiękowego.

Nowoczesny system elektroniczny kontroluje i monitoruje funkcje urządzenia 
i pozwala użytkownikowi wybrać jeden z trzech programów.

DANE TECHNICZNE 
Wymiary (wys. x dł. x gł.) 415 x 415 x 450 mm

Wymiary z otwartym zbiornikiem (wys. x dł. x gł.) 750 x 415 x 530 mm

Waga 20 kg

Wymiary opakowania (wys. x dł. x gł.) 520 x 545 x 590 mm

Zasilanie 230VAC

faza elektryczna 1

Częstotliwość zasilania 50Hz

Maksymalna pobierana moc 1000W

Bezpiecznik 8 A

Objętość zbiornika 6l

Przetworniki 4

Wymiary zbiornika (wys. x dł. x gł.) 332 x 227 x 120 mm

Materiał Stal nierdzewna ABS
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WARUNKI UŻYTKOWANIA 
Temperatura 5 ÷ 45 °C
Wilgotność 10 ÷ 90 %
Ciśnienie atmosferyczne 500 ÷ 1060 hPa

Należy sprawdzić przed instalacją urządzenie i skontaktować się ze 
sprzedawcą w razie znalezienia oznak jakichkolwiek uszkodzeń powstałych 
podczas transportu.

Nie należy instalować MultiSterila w pobliżu urządzeń, które generują 
znaczne ilości ciepła lub promieniowania elektromagnetycznego, 
ponieważ mogą spowodować uszkodzenie elektroniki.
Nieprzestrzeganie powyższego spowoduje utratę gwarancji.

Utylizacja składników opakowania musi być przeprowadzana zgodnie z 
przepisami obowiązującymi w kraju, w którym urządzenie jest używane.

INSTALACJA 
Rozpakować z opakowania i sprawdzić urządzenie. W przypadku 

jakichkolwiek uszkodzeń skontaktować się ze sprzedawcą.

Zachować oryginalne opakowanie na czas gwarancji. Producent 
nie przyjmie zwrotu oryginalnego 
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Umieścić myjkę na płaskiej czystej i stabilnej powierzchni. Podczas 
procesu czyszczenia urządzenie może wydzielać ciepło więc 
należy zostawić 5 cm odstępu z boków i z tyłu.

Nie należy instalować urządzenia w strefach objętych zagrożeniem 
wybuchu lub zapalenia się lub w pobliżu źródeł ciepła.

Zainstalować urządzenie w taki sposób aby panel sterujący był 
widoczny i dostępny.

Sprawdzić czy przewód zasilające nie jest uszkodzony.

Podczas transportu urządzenia należy zachować środki ostrożności, takie 
jak w przypadku przedmiotów bardzo delikatnych.

Ustawienie zbiornika
Regulowane nóżki pozwolą tak ustawić urządzenie aby 
sprawnie przechodziło opróżnianie wody.
Podczas instalacji wlej trochę wody do zbiornika i 
upewnij się czy przewody odpływowe są drożne. 

Nie należy za mocno przechylać urządzenia.

Podłączenie i uruchomienie Multisteril:
• podłączenie elektryczne

Podłącz kabel zasilający do gniazda z tyłu urządzenia (rys 3)

Upewnij się że napięcie w sieci odpowiada napięciu dla tego 
urządzenia i czy sieć jest na tyle wydajna aby urządzenie 

sprawnie funkcjonowało.

Urządzenie jest włączane i wyłączane poprzez dwubiegunowy wyłącznik 
umieszczony powyżej gniazda.

• Podłączenie hydrauliczne
Usuń zaślepki z tylnych połączeń hydraulicznych (wlot wody, went, oraz 
odpływ do kanalizacji)
Pobór wody
– podłącz przewód poboru wody (ref. CM61031 3 m) do zaworu G¾
– drugi koniec podłącz do G¾  z tyłu urządzenia
– użyj podkładki które są w zestawie z urządzeniem
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A – gniazdo 230 VAC±10%
B – podłączenie ¾ G
C – ref. CM61031 3 m z ¾ G
D – spust grawitacyjny 
CM61032, długość 0,8–2,7 m
E – kabel zasilający 2,5 m

A – Filtr
B -  gniazdo wyjściowe  22 mm
C -  gniazdo wylotowe płynów i 
detergentów
D -  przyłącze wejściowe ( G¾ ) 
E – wyłącznik gniazda z 
bezpiecznikami

Spust wody (rys 3)

Podłącz wąż spustowy (ref CM61032, długość 0,8 – 2,7 metra)

Aby woda spływała prawidłowo, węże muszą być poniżej poziomu 
urządzenia

Ponieważ zbiornik jest opróżniany grawitacyjnie, wężyk spustowy nie może 
być wygięty w górę. Usprawni to proces czyszczenia.
Czyść filtr regularnie aby urządzenie było w pełni skuteczne.

Warunki, w których urządzenie powinno pracować

Należy zamykać zawór doprowadzający wodę po każdym dniu pracy 
lub kiedy planujesz dłuższą przerwę w pracy.

Rys 4
                                                                                      A

                                                                 B

                                                                                   E         E

                                                                              C 
D

Napełnienie zbiornika z płynem czyszczącym:
Zbiornik środka czyszczącego ma pojemność 2 litrów.
Otwórz pokrywę urządzenia i wyciągnij zaślepkę u góry 
zbiornika. (rys 5)
Wlej płyn dezynfekujący do zbiornika (najlepiej za 
pomocą lejka) do momentu sygnału dźwiękowego, także widocznego na 
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wyświetlaczu, używaj tylko produktów polecanych przez producenta. 
Nie stosuj kwasów lub roztworów alkaicznych takich jak podchloryn sodu.

Koniecznie opróżnij zbiornik przed wlaniem innego rodzaju płynu.
Jest całkowicie zabronione mieszanie różnych rodzai płynów.

Opróżnianie zbiornika:
Gdy urządzenie nie robi cyklu, naciśnij i przytrzymaj przycisk  

jednocześnie  wciśnij i trzymaj wciśnięty przycisk

Po 5 sekundach włączy się pompa i nastąpi sygnał dźwiękowy. Gdy 
zbiornik będzie pusty pompa automatycznie się wyłączy. W każdej 

sekundzie możemy przerwać poprzez wciśnięcie przycisku

OPIS DZIAŁANIA URZĄDZENIA

Przeznaczenie:
Urządzenie zostało stworzone do czyszczenia, dezynfekcji i suszenia 
narzędzi używanych w medycynie, stomatologii, kosmetyce i weterynarii.

Opis funkcji:

START Start cykli

STOP Zatrzymanie cykli. Myjka automatycznie opróżnia zbiornik i 
wraca do menu cyklów

SELECT Przycisk wyboru / przeglądaj

OK Potwierdzenie i przejście do kolejnej sekcji

Nie otwieraj pokrywy podczas pracy myjki. Kiedy myjka otworzy 
się proces automatycznie się zatrzyma.
Kiedy zamkniemy myjkę uruchomiona zostanie od momentu w 

którym przerwaliśmy.
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Otwarcie pokrywy podczas mycia lub płukania może 
spowodować wylewanie się wody na zewnątrz zbiornika.
Otwarcie zbiornika podczas suszenia spowoduje wydostanie 
się bardzo ciepłego powietrza na zewnątrz.

Wszystkie elementy mogą być gorące zaraz po cyklu, należy 
poczekać aż temperatura spadnie. Wtedy możesz wyjąc 
narzędzia.

Uruchomienie myjki:
Kiedy już będziesz miał podłączone wszystkie przewody przełącz włącznik 
w pozycję „ON”. Włóż narzędzia do koszyka a koszyk do zbiornika, Upewnij 
się że żadne narzędzie nie dotyka zbiornika bezpośrednio. Usuń większe 
zabrudzenia z narzędzi aby nie zapchać filtra.

Wyświetlacz wyboru cykli:
Logo producenta będzie na wyświetlaczu, po kilku sekundach będziesz 
proszony o wybór jednego z trzech cykli:

1. Program A
2. Program B
3. Program C

Wciśnij       do przesuwania się pomiędzy cyklami do wyboru
Należy przestrzegać wszystkich zaleceń producenta roztworów 
używanych w trakcie czyszczenia.

Program A-B-C
Wszystkie trzy programy mogą być dostosowane do Twoich potrzeb.

Naciśnij       aby automatycznie wybrać ostatni używany program. 

Naciśnij        do przełączania ustawień i naciśnij aby zaakceptować 
ustawienia. 
Jeśli chcesz wyjść naciśnij        

Wciśnij        aby wystartować program z wcześniej ustalonymi 
ustawieniami.
Opis

STANDBY

Ustawienia

SI - NO

Krok

-

Pobieranie płynu % 0÷6% 1%

Podgrzewanie (C) Brak,30÷60°C 10ºC

Odgazowywanie SI -  NO -
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Podbicie ultradzwieków SI – NO -

Mycie ultradźwiękowe 0 – 30 min 1 min

Suszenie SI - NO -

WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA

Nie wyłączaj urządzenia podczas fazy suszenia lub wentylacji, jeśli 
awaryjnie proces zostanie przerwany podczas tej fazy niezwłocznie 
otwórz pokrywę. Nie wykonanie tego polecenia może spowodować 
uszkodzenie wentylatora lub pokrywy.

Zamykaj zawór doprowadzający wodę każdego wieczora.

Nie narażaj urządzenia na bardzo niską temperaturę otoczenia

Nie instaluj Multisteril blisko źródła ciepła lub pod kranem.

Utrzymuj w czystości uszczelkę pokrywy i zbiornika

Używaj substancji nie reagujących ze stalą nierdzewną

Ustawienia języka:

Wciśnij na 5 sekund, następnie wciśnij         do przechodzenia 
pomiędzy dostępnymi językami.

Naciśnij aby potwierdzić wybrany język.

Opóźnienie rozpoczęcia cyklu mycia i suszenia:

Wciśnij        na 5 sekund aby wybrać opóźnienie (od 0 do 12 godzin). 

Naciśnij         aby iść od jednej wartości do drugiej, a następnie naciśnij 
START aby rozpocząć proces.

UWAGA: W przypadku awarii zasilania opóźnienie startu 
jest kasowane.
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DEMONTAŻ

Dyrektywa utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE)

Zgodnie z Dyrektywą 2002/96/EC, symbol ten oznacza, 
że produktu nie wolno wyrzucać do miejskich pojemników 
na odpady przed końcem eksploatacji.

Tego typu produkt musi być dostarczony do firmy 
specjalizującej się w utylizacji urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych lub do firmy, która produkt sprzedała.
Za to odpowiedzialny jest właściciel urządzenia.

Właściwa utylizacja sprzętu, który nie jest już w użyciu
zapobiega negatywnym wpływom na środowisko
bądź ludzkie zdrowie.
Nadużycie będzie sądownie ścigane.

KONSERWACJA I USUWANIE USTEREK 

Czyszczenie:
Poczekaj aż myjka ostygnie po pracy i odłącz kabel zasilający. 
Podczas czyszczenia urządzenia stosuj zasady bezpieczeństwa które 
się stosuję podczas czyszczenia podobnych urządzeń.
UŻYWAJ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO CZYSZCZENIA 
STALI NIERDZEWNEJ.

Czyszczenie filtra (wlot) (rys. 3):
Zawór wlotowy wyposażony jest w filtr, odłącz wąż poboru wody i 
przeczyść filtr szmatką.

Czyszczenie filtra (wylot) (rys. 3):
Filtr może zawierać wodę – umieść coś pod filtrem, pojemnik lub 
gąbkę, następnie przedmuchaj lub przepłucz filtr, a następnie 
wyczyść filtr szmatką.
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Jeśli filtr będzie zatkany, spuszczanie wody będzie utrudnione     . 
Jeśli się tak stanie odkręć filtr, ale nie wyjmuj go, naciśnij na 5 
sekund aby anulować błąd i czekaj aż zbiornik się opróżni, 
następnie wyczyść filtr jak opisano powyżej.

Konserwacja

Zmiana węża pompy:
Węża należy zmieniać okresowo, w zależności od:

– częstotliwości korzystania
– rodzaju stosowanych rozwiązań

Postępuj dokładnie z instrukcją poniżej:
– zamykaj zawór każdej nocy, lub w okresie kiedy nie jest 

używana myjka
– nie należy samemu dokonywać żadnych napraw.
– Konserwacja i naprawy muszą być wykonywane tylko po 

odłączeniu zasilania i wody
– naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowany 

personel.
Diagnostyka i rozwiązywanie problemów

Problem Przyczyna Postępowanie

Multisteril nie włącza 
się

Brak zasilania Sprawdź napięcie
Odłączony kabel Podłącz kabel
Wyłączony 
bezpiecznik

Załącz bezpiecznik, 
w razie problemów – 
kontakt z serwisem

Urządzenie 
niesprawne

Kontakt z serwisem

Myjka działa ale 
mycie nie jest 

dokładne

Nieprawidłowa ilość 
płynu

Użyj płynu 
właściwego dla myjki

Zniszczone lub 
zanieczyszczone 

Wyczyść lub zamień 
połączenie
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połączenie
Duże zabrudzenie na 
dnie zbiornika

Wyczyść zbiornik 
gorącą wodą i 
szmatką

Koszyk zbytnio 
załadowany

Zmniejsz ilość wsadu

 
Wciskasz       ale cykl 
się nie zaczyna

Myjka nie jest 
załadowana

Poczekaj aż myjka 
załaduje się do końca

Wyświetlacz pokazuje 
następujący obrazek:
1 DRZWI OTWARTE:

Otwieranie drzwi kiedy 
myjka jest 
uruchomiona 
automatycznie 
zatrzyma proces.

Zamknij drzwi

2 BRAK PŁYNU 
CZYSZCZĄCEGO

Uzupełnij 
zbiornik

3 Uzupełnianie płynu Dodaj płynu

4 Zakłócenia pobierania 
płynu

Kontakt z 
serwisem
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5 Zakłócenia poboru 
wody

Sprawdź 
podłączenie 
wody, sprawdź 
filtr, wezwij 
serwis

6 Zakłócenia fal 
ultradźwiękowych

Kontakt z 
serwisem

7 Zakłócenia 
podgrzewania wody.
Zbiornik nie nagrzewa 
się.

Kontakt z 
serwisem

8 Zakłócenia spuszczania 
wody

Przeczyść filtr 
spustowy, 
upewnij się że 
spust 
grawitacyjny 
jest 
umieszczony 
właściwie, 
kontakt z 
serwisem

9 Problem z suszeniem Kontakt z 
serwisem

Kasowanie błędów:

W przypadku wystąpienia błędów wciśnij na 5 sekund aby 
zrestartować myjkę.
Jeśli błąd się pojawia często prosimy o kontakt z serwisem.
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ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 

Wyposażanie opcjonalne

20

Koszyk na wiertła śr. 70mm wys. 60mm Płyn do czyszczenia 
ultradźwiękowego

Koszyk na instrumenty180 x 280 x 60 mm

Rurka doprowadzająca wodę 3 
m

Płyn do czyszczenia cementów 2,5 l        Płyn do czyszczenia alginatów 2,5 l

       Stojak na 2 tacki (bez tacek)          Tacka 180 x 280 x 20 mm

Przewód zasilający 2,5m

Węzyk spustowy 0,8- 2,7m
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