
Välj rätt produkt

SANERA är en produktserie med tuffa kemikalier för tuffa tag. 
Produkterna är framtagna och anpassade för att göra det så  
enkelt som möjligt när man behöver ta bort besvärlig lukt, 
bakterier, ingrodd smuts, sot m.m. En produktserie där vanlig 
städning inte räcker till utan åtgärden har gått över till sanering.
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Sanera är en serie produkter som kan  
användas där vanlig städning är otillräcklig, 

och åtgärden måste övergå till sanering.

FÅ DET TUFFA 

JOBBET GJORT!

 * Mögel skall avdödas med t.ex. Mögel-Fri eller Prick-Fri minst ett dygn innan tvätt.

Lukt Enzym Smuts pH 12 pH 14 Sotsvamp Fett Kalk Färgbort
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• För allmän sanering av lukt
• pH-värde 7,0
• Parfymerad

• Färdig att använda
• Praktisk sprayflaska

Sanera Enzym används för borttagning av lukt 
orsakade av t.ex. urin, spyor, avföring, matrester, 
sopor, mjölk etc. Sanera Enzym kan även användas 
för borttagning av fläckar av t.ex. blod, kaffe m.m. 
Exempel på användningsområden är t.ex. toaletter, 
golvbrunnar, sopkärl, bilar, kattlådor, samt på textilier, 
mattor, tapeter, möbler, m.m.

Egenskaper:  
Sanera Enzym innehåller verksamma enzymer som 
bryter ner det organiska ämnet, därmed upphör lukt 
och i vissa fall försvinner eventuell missfärgning  
eller fläck. pH-värde 7,0. Färg: vit. Parfymerad,  
pepparmint.

Bruksanvisning: 
Späd Sanera Enzym med vatten till önskad koncen-
tration. Sanera Enzym Direkt är färdig att använda. 
Applicera brukslösningen på ytan som luktar så att 
den blir blöt. Vid behov kan den fuktiga ytan bearbe-
tas med borste eller trasa för att förbättra effekten 
och underlätta borttagning av fläckar. Låt Sanera 
Enzym verka och torka in i materialet. Städa av ytan 
med en fuktig trasa eller skölj med vatten, ytan kan 
även lämnas helt utan efterarbete. 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. Sanera Enzym kan även 
användas outspädd på ytor med mycket lukt och i 
t.ex. avlopp. Spädning anpassas efter problem, upp 
till 20 delar vatten. Vid t.ex. sanering av urin spädes 
Sanera Enzym med 7 delar vatten. Sanera Enzym 
Direkt spädes ej. Andningsskydd bör användas vid 
sprutning. Tvätta händerna och annan exponerad bar 
hud direkt efter användning.

Mot dålig lukt och fläckar  
orsakade av organiska ämnen.

Mot dålig lukt och bakterier.

ALLMÄN INFORMATION
Anvisningar och rekommendationer till dessa produkter, muntliga och skriftliga, är baserade på  
lång praktisk erfarenhet och tester samt nuvarande kunskap. Informationen är avsedd att hjälpa 
användaren att välja den mest lämpliga arbetsmetoden för att uppnå bästa möjliga resultat. Då  
förhållanden för varje enskilt utförande ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för de resultat 
som erhålls vid användandet av produkten. Den aktuella produkten bör först provas en begränsad  
yta för att säkerställa dess funktion samt att underlaget inte påverkas negativt.

Desinficerande medel mot lukt i t.ex. sopkärl, 
soprum samt andra ytor med besvärlig lukt 
orsakade av bakteriell tillväxt. Kan även användas 
på sportutrustning, madrasser och textilier i bilar, 
båtar, husvagnar etc.

Egenskaper:  
Sanera Lukt är desinficerande och bakterie- 
dödande. Innehåller ej parfym. pH-neutral.

Bruksanvisning: 
Späd Sanera Lukt med vatten och applicera med 
t.ex. spruta på de ytor där lukt finns. Var noga med 
att applicera vätskan överallt där lukt kan tänkas 
sitta, dolda ytor där vätskan inte kan tränga in kan 
fortsätta lukta. Upprepa behandlingen vid behov. 
Ytan kan senare tvättas med lämpligt rengörings-
medel, t.ex. Sanera Smuts.

• Perfekt mot stinkande sopkärl

• Spädes 1 + 4 med vattenSanera Enzym är effektivt för borttagning av oönskad lukt orsakad av organiska ämnen.

Sanera Lukt är effektivt för borttagning av oönskad lukt.

• Koncentrat
• Spädes med upp  

till 20 delar vatten.

Sanera Enzym Sanera Enzym Direkt

Sanera Lukt

Förpackning Art.nr.
1 liter 14412
5 liter 14424

Förpackning Art.nr.
500 ml 14411

Förpackning Art.nr.
1 liter 14012
5 liter 14024



• Milt och effektivt allrengöringsmedel

• För alla ytor

• Effektivt vid brandsanering

• För kraftigt nedsmutsade ytor

• Används där inget annat räcker till

• För sanering av sot och olja

Allrengöringsmedel för alla typer av vattentåliga 
hårda ytor såsom golv, väggar etc. Även för  
tvättning av textilier, mattor etc.

Egenskaper:  
Sanera Smuts är ett milt rengöringsmedel med 
stor tvätteffekt. Innehåller ej parfym. pH-neutralt. 
Skonsam mot huden. Fri från fosfater. Spädes med 
10–20 delar vatten.

Bruksanvisning: 
Fukta ytan med vatten. Applicera utspädd Sanera 
Smuts på ytan, låt verka någon minut, bearbeta 
med borste, tvättsvamp eller liknande. Skölj med 
vatten. Sanera Smuts kan även användas i tvätt- 
vatten för golvmoppning och avtorkning med trasa.

Grovrengöringsmedel för kraftigt nedsmutsade ytor, 
t.ex. sot, olja, fett, nikotin. För brandsanering, olje- 
sanering eller allmän sanering av ingrodd smuts.

Egenskaper:  
Alkaliskt, pH12. Effektiv rengöring av ingrodd smuts. 
Kan etsa mineraliska material t.ex. glas, tegel, klinker, 
kakel, porslin. Fri från fosfater. Spädes med 10–20 
delar vatten.

Bruksanvisning: 
Fukta ytan rikligt med vatten. Applicera utspädd 
Sanera Grovrent pH12 på ytan, låt verka någon  
minut, bearbeta med borste, tvättsvamp eller 
liknande. Skölj rikligt med vatten. Upprepa hela 
behandlingen vid behov. Sugande ytor, t.ex. trä, bör 
neutraliseras med ett medel med lågt pH-värde t.ex. 
Sanera Kalk. Undvik att Sanera pH12 torkar in i ytan.

Extra kraftigt grovrengöringsmedel för extremt  
nedsmutsade ytor, t.ex. sot, olja, fett. För brand- 
sanering, oljesaneing eller allmän sanering av  
ingrodd smuts. Används framför allt där Sanera 
Grovrent pH12 inte räcker till. Kan även i vissa fall 
användas till färgborttagning.

Egenskaper:  
Mycket alkaliskt, pH14. Effektiv rengöring av ingrodd 
smuts. Etsar mineraliska material t.ex. glas, tegel,  
klinker, kakel, porslin. Spädes med 10–20 delar vatten.

Bruksanvisning: 
Fukta ytan rikligt med vatten. Applicera utspädd 
Sanera Grovrent pH14 på ytan, låt verka någon minut, 
bearbeta med borste, tvättsvamp eller liknande. Skölj 
rikligt med vatten. Upprepa hela behandlingen vid 
behov. Sugande ytor, t.ex. trä, bör neutraliseras med 
ett medel med lågt pH-värde t.ex. Sanera Kalk. Undvik att Sanera Grovrent pH14 torkar 
in i ytan. Tänk på att Sanera Grovrent pH14 är starkt frätande och skall användas med 
försiktighet, se mer information på etikett eller säkerhetsdatablad.

För borttagning av smuts 
och fett.

För borttagning av sot, damm  
och hår på känsliga ytor.

För borttagning av smuts, sot, 
olja och fett på hårda ytor.

För borttagning av svåra  
beläggningar av smuts, sot, 
olja och fett på hårda ytor. 

• Torr rengöring av känsliga ytor.

• För borttagning av sot, hår och damm.

Sanera Sotsvamp används 
till torr rengöring utan 
rengöringsmedel. Ytan 
torkas med sotsvampen 
och den drar åt sig 
och samlar upp sot, 
damm, hår och övrigt löst 
sittande smuts. Kan användas 
på känsliga ytor såsom papper, böcker, tavlor, 
textilier men även på andra ytor t.ex. målade ytor, 
datorer, möbler, glas, bilinredning, kaminer. Utmärkt för rengöring av skor och kläder av 
textil och mockaskinn. För borttagning av hund- och katthår från kläder. Kan användas 
vid restaurering av konstverk och utsmyckningar.

Tvättas med vatten och disk- eller rengöringsmedel efter användning. Kan även tvättas 
i tvättmaskin, 40°C. Låt torka och återanvänd sotsvampen. Förvaras svalt och mörkt, 
undvik förvaring nära värmekällor och i direkt solljus.

Dimension: 130 x 70 x 20 mm.

Sanera Smuts

Sanera Sotsvamp

Sanera Grovrent pH 12

Sanera Grovrent pH 14

Förpackning Art.nr.
1 liter 19512
5 liter 19524
20 liter 19526

Förpackning Art.nr.
1 liter 19112
5 liter 19124
20 liter 19126

Förpackning Art.nr.
1 liter 19012
5 liter 19024
20 liter 19026

Dimension Art.nr.
130x70x20 mm 35063



• Kan användas för borttagning av murbruk.

• Löser effektivt kalk.

Surt rengöringsmedel för borttagning av belägg-
ningar och avlagringar av t.ex. kalk, rost och oxider 
i toaletter, duschar, kök, industrier, fasader etc. 
Även för borttagning av rester av murbruk och 
kalkavlagringar, rengöring av rostfritt stål, rengöring 
av fälgar, avkalkning av kaffebryggare.

Egenskaper:  
Sanera Kalk löser effektivt beläggningar  
och avlagringar av t.ex. kalk och metaller.  
pH värde: 0–1. Spädes med upp till 10 delar vatten.

Bruksanvisning: 
Fukta ytorna med vatten. Applicera utspädd produkt 
på en begränsad yta. Låt verka ca 10 minuter.  
Bearbeta med t.ex. borste, skölj med vatten.  
Upprepa hela behandlingen vid behov. I duschar, 
badkar etc. rengörs ytorna först med Sanera 
Smuts för att ta bort hudavlagringar och tvålrester. 
Skrubba ytan och skölj med vatten innan Sanera 
Kalk påförs. Vid behov upprepas hela behandlingen 
inklusive rengöring med Sanera Smuts.

För borttagning av kalk, rost  
och oxider på hårda ytor.

Sanera Kalk

• Trögflytande för lättare applicering.

• Löser de flesta sorters färg.

• Även för borttagning av lim, lack och tjocka skikt av träolja.

• Utmärkt på målade plåttak och andra plåtdetaljer.

Användas för borttagning av färg på de flesta sorters material t.ex. på snickerier, fasader, 
plåttak, golv, fordon, maskiner mm. Utvändigt och invändigt bruk. Även för fabrikslackade 
ytor t.ex. plåtisol och pulverlack samt lim, lack och tjocka skikt av träolja. Ej för epoxifärg.

Egenskaper:  
Sanera Färgbort löser upp färg så att den släpper från ytan. Funktionen varierar  
beroende på typ av färg och tjocklek. Trögflytande, alkoholbaserad. Spädes ej.

Bruksanvisning: 
Appliceras med pensel eller roller i ett tjockt jämnt skikt. Låt verka tills färgen har 
rest sig, från ca en timme upp till 10–12 timmar. Skrapa av den lösa färgen med en 
spackelspade, detta ska ske innan Sanera Färgbort torkar in i ytan eller avdunstar 
helt. Ytan kan täckas med plastfolie så att avdunstning/uttorkning förhindras. Upprepa 
behandlingen tills önskat resultat uppnås. Tjocka eller många färgskikt behöver ofta 
flera behandlingar. Rester av tunna färgskikt, t.ex. grundfärg, kan i de flesta fall tvättas 
bort i nästa steg. Ytorna tvättas sedan med Sanera pH 12 med hjälp av nylonborste eller 
REDO stålborste. Alla rester av Sanera Färgbort måste tvättas bort, vidhäftningen för nya 
färgskikt kan annars försämras. Verktyg rengörs i varmt vatten.

För borttagning av färg.

Färgen reser sig och släpper från underlaget. Den lösa färgen skrapas bort med en 
spackelspade.

Sanera Färgbort

• Löser effektivt fett och olja.

• För kök, industri, maskiner, fordon etc.

Vattenbaserat kallavfettningsmedel. För hårda ytor i 
kök, industrier, maskiner, fordon etc.

Egenskaper:  
Sanera Fett löser effektivt fett, olja, asfalt etc. Spädes 
med upp till 10 delar vatten.

Bruksanvisning: 
Applicera utspädd produkt på en begränsad yta. Låt 
verka 10–20 minuter. Bearbeta med t.ex. borste, spola 
av med vatten. Upprepa hela behandlingen vid behov. 
Tvätta rent ytorna med Sanera Smuts.

För borttagning av olja  
och fett på hårda ytor.

Sanera Fett

Förpackning Art.nr.
1 liter 19312
5 liter 19324
20 liter 19326

Förpackning Art.nr.
1 liter 19912
2,5 liter 19920

Förpackning Art.nr.
1 liter 19412
5 liter 19424
20 liter 19426


