När vanlig rengöring
inte räcker!

En produktserie för husets alla hörn och vrår
Här finner du produkterna som hjälper dig i vardagen, allt ifrån när barnen
har ritat på väggen och fastsittande kalk i duschen till den där irriterande
oljefläcken i garaget eller den stinkande sophinken.

• Aktiva enzymer
• Effektiv mot lukt
• Parfymerad

För en fräschare miljö
Sanera Lukt tar effektivt bort roten till problemet. Med hjälp av enzymer
bryts de illaluktande ämnena ner och lukten försvinner.

Bruksanvisning
Applicera Sanera Lukt på ytan som luktar så att den blir blöt. Vid behov
kan den fuktiga ytan bearbetas med borste eller trasa för att förbättra
effekten och underlätta borttagning av fläckar. Låt Sanera Lukt verka tills
det har torkat in i materialet. Torka av ytan med en fuktig trasa eller skölj
med vatten. Ytan kan även lämnas helt utan efterarbete men känsliga material bör torkas av direkt efter appliceringen. Upprepa behandlingen tills
lukten är borta. Ytan kan senare behandlas med jämna intervaller eller vid
behov för att förhindra ny lukt.

Egenskaper
Innehåller verksamma enzymer som bryter ner det organiska ämnet. Därmed
upphör lukt och i vissa fall försvinner eventuella missfärgningar eller fläckar.
pH-värde 7. Parfymerad, pepparmint. Förvaras frostfritt.
Åtgång
Varierar beroende på luktproblem och ytans egenskaper.
Art. nr.

Spädning

Sanera Lukt 0,5 liter

17411

Spädes ej

Sanera Lukt 1 liter

17412

Upp till 20 delar vatten

Sanera Lukt 5 liter

17424

Upp till 20 delar vatten

• 100% kalkfritt
• Snabbverkande
• Perfekt för badrummet

Effektivt mot beläggningar
För borttagning av beläggningar och avlagringar av kalk och rost i exempelvis
toaletter, duschar, kök, industrier och på fasader.

Bruksanvisning
Applicera Sanera Kalk på en begränsad yta. Låt verka och bearbeta med
exempelvis skursvamp eller borste, skölj med vatten. Upprepa behandlingen
vid behov.

Egenskaper
Surt rengöringsmedel som effektivt löser beläggningar och avlagringar av kalk
och metaller. pH-värde 2. Förvaras frostfritt.
Åtgång
Varierar beroende på mängd och typ av beläggning samt ytans egenskaper.

Art. nr.

Spädning

Sanera Kalk 0,5 liter

17311

Spädes ej

Sanera Kalk 1 liter

17312

10 delar vatten

• Miljömärkt med Ecolabel
• Effektiv rengöring
• Alla ytor inomhus

För ett renare samvete
Allrengöringsmedel mot smuts och fettfläckar. För alla typer av vattentåliga
ytor såsom inredning, golv, väggar, möbler samt textiler.

Bruksanvisning
Applicera Sanera Smuts och bearbeta ytan med trasa, skursvamp eller
golvmopp. Vid svåra fläckar och hårt sittande smuts, låt Sanera Smuts verka
några sekunder och bearbeta sedan ytan. Eftertorka vid behov med trasa.
Sanera Smuts kan även appliceras med spruta och sedan bearbetas med
skursvamp och avtorkas med trasa.

Egenskaper
Allrengöringsmedel som löser smuts och fett effektivt. pH-värde 9. Parfymfri.
Sanera SMUTS 1 liter är dessutom Miljömärkt med Eco-label. Förvaras frostfritt.
Åtgång
Beroende på typ av smuts, ytans egenskaper, spädning och appliceringssätt.

Art. nr.

Spädning

Sanera Smuts 0,5 liter

17011

Spädes ej

Sanera Smuts 1 liter

17012

Enligt etikett

• Tuff mot svåra fläckar
•För ytor inomhus och utomhus
• Även mot fett

För en tuffare rengöring
För borttagning av smuts, sot, olja och fett på hårda ytor som exempelvis i
garage, pannrum, kaminer, ugnar, grillar och köksfläktar.

Bruksanvisning
Applicera Sanera Sot & Olja på ytan. Låt verka en stund och bearbeta/torka
av med hushållspapper, borste, trasa eller skursvamp beroende på ytan
eller typ av smuts. Skölj med vatten eller torka av med fuktig trasa.
Upprepa hela behandlingen vid behov.
Sugande ytor, exempelvis trä, bör neutraliseras efter behandling med
Sanera Kalk. Undvik att Sanera Sot & Olja torkar in i ytan.

Egenskaper
Effektivt basiskt grovrengöringsmedel, pH-värde 11.5 i brukslösning. Kan påverka
färg och annan ytbeläggning. Kan etsa mineraliska material såsom glas, tegel,
klinker, kakel, porslin. Förvaras frostfritt.
Åtgång
Varierar beroende på typ av smuts och ytans egenskaper.

Art. nr.

Spädning

Sanera Sot & Olja 0,5 liter

17211

Spädes ej

Sanera Sot & Olja 1 liter

17212

10-20 delar vatten

• Tar både sprayfärg och tusch
• Snabb och effektiv
• Färdig att användas

Återskapar ytans utseende
För klottersanering av sprayfärg och tusch (permanent marker) på hårda ytor.
Både för sugande och icke sugande material. Kan användas både inne och ute.

Bruksanvisning
Sprayfärg: Sugande ytor fuktas med vatten för att minimera utsmetning av
färg. Applicera Sanera Klotter och låt verka en stund, upp till 15 minuter.
Tiden varierar beroende på sprayfärg, ålder på klotter, underlag och
temperatur. Bearbeta ytan med skursvamp eller borste. När färgen har
lösts upp, skölj av ytan med vatten eller torka av med fuktig trasa. Upprepa
behandlingen vid behov.

Tusch: Fukta en trasa med Sanera Klotter och torka bort klottret. Eftertorka
med fuktig trasa.

Egenskaper
Löser effektivt sprayfärg och tusch så att det enkelt kan sköljas eller torkas bort.
Klotter som har suttit på ytan under lång tid kan vara svårare att avlägsna. På
sugande ytor där klottret har gått in i ytan kan skuggor från klottret bli kvar.
Upprepad behandling kan ta bort eller minska dessa skuggor. Sanera Klotter
kan påverka glansen och missfärga målade ytor och plast.
Åtgång
Varierar beroende på typ av klotter och ytans egenskaper.

Sanera Klotter 0,5 liter

Art. nr.

Spädning

17111

Spädes ej

• Effektiv färgborttagning
• Lättapplicerad
• Både inomhus och utomhus

Optimal färgborttagning
Kan användas på de flesta sorters färg, även för plåtfärg och pulverlack,
dock ej epoxy. Utvändigt och invändigt bruk.

Bruksanvisning
Appliceras med pensel i ett tjockt jämnt skikt. Låt verka tills färgen har rest sig,
vilket kan ta från en timme upp till 12 timmar. Skrapa av den lösa färgen med en
spackelspade. Detta ska ske innan Sanera Färg torkar in i ytan eller avdunstar helt.
Ytan kan täckas med plastfolie så att avdunstning förhindras. Tjocka färgskikt
kan behöva flera behandlingar, upprepa tills önskat resultat uppnås. Rester
av tunna färgskikt, t.ex. grundfärg, kan i de flesta fall tvättas bort i nästa steg.
Ytorna tvättas sedan med Sanera Sot & Olja med hjälp av REDO Stålborste
eller Skurborste. Alla rester av Sanera Färg måste tvättas bort, vidhäftningen
för nya färgskikt kan annars försämras. Verktyg rengörs i varmt vatten.

Egenskaper
Löser upp färg så att den släpper från ytan. Trögflytande, alkoholbaserad.
Förvaras frostfritt.
Åtgång
0,2 - 0,3 liter/m2 (varierar beroende på färg och ytans egenskaper)

Sanera Färg 1 liter

Art. nr.

Spädning

17512

Spädes ej
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