IGE Trading AB

Desinfektion och rengöring med Klorrent
Bakterier syns inte med blotta ögat. Men de kan orsaka dålig lukt och i värsta fall kan sprida smitta.
Klorrent är en produkt som hjälper dig att hålla hygieniskt rent i hushållet.
Klorrent innerhåller natriumhypoklorit, samma ämne som tillsätts för desinfektion av vårt dricksvatten.
Klorrents egenskaper när det gäller desinfektion är väl dokumenterade. Klorrent används t ex när man
desinfekterar vattentankar i båtar och sommarstugor. Klorrent används på hotell, i resturanger och storkök för
att garantera god hygien. Klorrent används också inom sjukvården som ett ytdesinfektionsmedel för att
förhindra smittspridning. Använd Klorrent om du känner oro för bakterietillväxt i kök, infektionsrisk i badrum
och toalett, vid dålig lukt i våtutrymmen samt vid missfärgad tvätt. Klorrent tar bort alla kända bakterier,
svampar och sporer.
Använd Klorrent så här
Klorrent fungerar bäst i vattentemperaturer upp till 40 grader. Vid höga koncentrationer är det lämpligt att
använda gummihandskar.
Skärbrädan av trä och plast:
Bakterier kan bildas i skärspår och försvinner med Klorrent. Dosering: 1dl Klorrent till 3 liter vatten. Blanda
lösningen i diskhon. Låt lösningen ligga flödigt på brädan upp till en timme. Skura sedan under rinnande vatten
och låt torka.
Toaletten:
Vid sjukdom och i influensatider, kan det kännas tryggt att desinfektera toaletten regelbundet. Dosering:
Outspädd Klorrent hälls direkt i toalettskålen. Borsta runt ordentligt. Spola rent efter 5-10 minuter. Gör rent
sits och hela toalettstolen med Klorrentlösning av 1 dl Klorrent till 5 liter vatten. Blanda aldrig Klorrent med
andra rengörings- och tvättmedel!
Duschförhänge:
Duschförhängen får lätt fläckar och dålig lukt. Klorrent tar bort alla sporer, som bildar dessa angrepp. Dosering:
1 dl Klorrent i fintvättsprogrammet. Maskintvätta i 30-40 grader utan andra tvättmedel.
Desinfektion av vattentankar och brunnar:
Klorrent tar bort alla bakterier som kan bildas i brunnar samt i vattentankar i båten, husvagnen eller
fritidshuset, då dessa ej används. Dosering till stora vattentankar och brunnar: 1 del Klorrent till 400 delar
vatten, t ex 2,5 dl till 100 liter. Fyll upp alla ledningar och låt stå ett dygn. Låt sedan vatten flöda genom
kranarna/pumpen tills det är fritt från smak och lukt av klor. Dosering till små vattendunkar: 1 dl Klorrent till
10 liter vatten. Låt verka 10 min och skölj ur.
Desinfektion av golvbrunnar:
I golvbrunnar samlas smuts, tvål och hud, som kan ge grogrund för bakterier och alger.Dosering: 1 dl Klorrent
till 10 liter vatten. Fyll golvbrunnen och skura runt. Låt stå minst en halvtimme. Skölj ur.
Blekning av missfärgad tvätt:
Vita bomullsskjortor, tenniströjor eller annan vittvätt som missfärgats eller fått omöjliga fläckar, blir vita och
fräscha igen med Klorrent. Dosering: Tvätta med 1-2 dl Klorrent i förtvätten, fortsätt sedan som vanligt med
huvudtvätten. Blanda aldrig Klorrent med tvättmedel i samma tvättprogram. Kontrollera att kläderna inte är
märkta med symbolen för " tål ej klorblekning".
Använd INTE Klorrent så här





Vid fet smuts, rengör med GR-09. Klorrent löser inte fett.
Undvik Klorrent på silver, aluminium, läder och silke. Låt ej torka in på glas och glaserade ytor.
Använd aldrig Klorrent tillsammmans med andra rengöringmedel- och tvättmedel.
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