
Tilverkare:
PROTOX ApS · Fabriksvej 19 · 6000 Kolding 
Telefon +45 75 50 40 22 · www.protox.se

BRUKSANVISNING:

Riv av toppen av den yttersta påsen och öppna 
blixtlåset. Den klara plastpåsen klipps upp och tas av, 
så ProtoxAbScent-påsen friläggs. Påsarna placeras i 
en skål eller liknande, på högsta möjliga plats i rummet 
eller hängs upp under taket. Då får man bästa effekt, 
genom att det aktiva ämnet blandas med rumsluften 
från ett högt läge.

Protox AbScent påsarna får aldrig läggas direkt på ett 
bord, en hylla, på textilier, metall eller liknande, efter-
som de i så fall kan orsaka blekning/korrosion!

OBS! Om det gäller massiva luktproblem är det oftast 
en fördel att först tvätta och/eller spraya med Protox 
Hysan (se datablad: www.protox.se).

Aktivering: Protox AbScent luktborttagare aktiveras 
automatiskt när den kommer i kontakt med luftens 
fuktighet. Särskilt under torra perioder kan det vara 
nödvändigt att placera en fuktig trasa i närheten av 
påsen för att säkerställa att den aktiveras. Dock aldrig  
i direkt kontakt med vatten.

Protox AbScent påsarna kan vid användning avge en 
svagt kloraktig lukt. Den försvinner snabbt när påsen 
är slut eller när rummet ventileras. Även om Protox  
AbScent påsarna avger en svag lukt ligger koncentra-
tionen vid korrekt användning under det arbetshygi-
eniska gränsvärdet (< 0,1 ppm).

Exempel på användning: läs mer på www.protox.se

Vistelse: Undvik att vistas längre tid i rum med  
ProtoxAbScent-påsar. Personer med andnings-
problem, astmatiker och barn får inte uppehålla sig  
i rummet under luktsaneringen.

Säkerhetsåtgärder vid användning:

• Den innersta vita påsen får inte öppnas, den måste 
vara intakt!!

• Används enbart som luktborttagare i lokaler och 
fordon, för att ta bort restlukt som beror på bakterier, 
mögelsvamp, sot/rök, avföring, kloak etc.

• Undvik att skada Protox AbScent påsen när den tas 
ut ur ytterpåsen. Om Protox AbScent påsen skadas 
kasseras den och kastas i ett avfallskärl utomhus.

• Protox AbScent påsen får inte: 
- komma i direkt kontakt med vatten eller fukt. 

- användas i direkt solljus. 
- användas ovanpå eller i närheten av en värmekälla 
- utsättas för syror, för i så fall utvecklas en mycket 

giftig gas.

Fara:

• Innehållet i Protox AbScent påsen kan orsaka svåra 
brännskador på huden och ögonskador.

• Om innehållet i påsen kommer i kontakt med huden 
– tvätta grundligt med rikligt med vatten och tvål. 

• Vid kontakt med ögonen, skölj försiktigt med vatten i 
flera minuter, ta bort eventuella kontaktlinser.

• Om du råkar svälja det – om du upplever obehag, 
kontakta en läkare och visa etiketten om möjligt.

• Förvaras otillgängligt för barn och inte i kontakt med 
livsmedel.

Innehåller: Natriumklorit (aktiv klordioxidprekursor), 
natriumdiklorisocyanurat, natriumbhydrogensulfat, 
calciumklorid.

Transportinformation: UN1479 oxiderande fast ämne, 
NOS, klass 5.1, III.

Hållbarhet: 1 år från tillverkningsdatum. 
Se datummärkning.

Nettoinnehåll: 30 gram




