
FJERN LUGTEN!

Protox har en række produkter der effektivt nedbryder 
restlugt efter bl.a. tobak, mug, døde dyr, urin og ekskrementer, 

samt andre lugtproblemer – på alle materialetyper.

Fælles for produkterne er, at de IKKE er tilsat 
parfume eller andre lugtstoffer.
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Protox Hysan anvendes til desinfektion og afrensning 
af skimmelsvamp, men indholdet af klordioxid er samtidig 
et meget effektivt middel til fjernelse af lugt.

Ved en afrensning af skimmelsvamp fjernes det der lugter dårligt, 
og restlugten nedbrydes samtidig med skimmelsvampen af klor-
dioxiden.

Ved lugtproblemer der skyldes urin, afføring, kloakvand, døde 
dyr, røg osv. fjernes mest muligt af det ildelugtende, hvorefter 
der påføres ufortyndet Protox Hysan på området hvorfra lugten 
stammer.

Protox Hysan kan ligeledes tågesprøjtes ind i utilgængelige 
hulrum, ventilationskanaler, krybekældre osv. for at fjerne dårlig 
lugt. Vær opmærksom på, at man IKKE kan fjerne skimmel ved 
tågesprøjtning!

Vær opmærksom på, at klordioxid kan virke blegende og brug 
derfor ALDRIG Protox Hysan på farvede tekstiler.

Vær ligeledes opmærksom på, at ved tågesprøjtning fordeles der 
små dråber af væske overalt, brug derfor kun denne metode hvis 
ALT i det pågældende område kan tåle væske – vær forsigtig med 
elektriske installationer og elektronik.

PROTOX HYSAN

Desinfektion og afrensning af skimmelsvamp



Scan og 
læs mere 

om 
Protox 
Lugtfri

Protox Lugtfri er et professionelt og effektivt 
lugtfjerningsmiddel, beregnet til fjernelse af dårlig 
lugt på alle overflader.

Protox Lugtfri er fortrinsvis til anvendelse på steder hvor Protox  
Hysan kan forårsage blegning – på tekstiler, polstrede møbler, 
tæpper osv., men Protox Lugtfri kan ligesom Protox 
Hysan også anvendes på andre overflader som 
fx skraldespande, affaldscontainere m.m.

Protox Lugtfri indeholder bakterier, der vil 
kunne formere sig og vokse på de behand-
lede overflader og derved nedbryde de 
lugtende stoffer. Protox Lugtfri har derfor 
en vis langtidseffekt.

Protox Lugtfri er fortrinsvis til brug på  
”bløde” overflader – tekstiler (herunder tøj), 
sko, polstermøbler, tæpper, affald osv.

Protox Lugtfri fanger og nedbryder lugtstofferne og 
indholdet af mikroorganismer sikrer en længevarende lugtkontrol.

Protox Lugtfri indeholder ingen parfumestoffer.

Protox Lugtfri er meget effektiv mod lugten af fx urin (menneske 
og dyr) og tobaksrøg, selv lugten af smørsyre og propionsyre kan 
bekæmpes med Protox Lugtfri.

PROTOX LUGTFRI

Find yderligere info på alle produkter, brugsanvisninger og sikkerhedsdatablade på
www.protox.dk
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Anvendes til fjernelse af restlugt. I vanskelige 
tilfælde kan kombineres med en afvaskning med 
produktet Protox Hysan.

Protox AbScent Lugtfjerner leveres i en forseglet alufoliepose. 
Aluposen åbnes og den vakuumpakkede inderpose åbnes lige-
ledes, inden den hvide inderste emballage lægges i en skål eller 
hænges op i rummet (Se mere om anvendelse på bagsiden).

Protox AbScent Lugtfjerner anvendes indendørs samt i biler 
og campingvogne til fjernelse af lugt efter fx mug/skimmel, 
tobak, døde dyr m.m.

Protox AbScent Lugtfjerner frigiver klordioxid i meget små 
mængder (< 0,1 ppm), når den udsættes for luftens fugtind-

hold. Klordioxid nedbryder (oxiderer) ubehagelige lugtstoffer.

Protox AbScent-poserne er konstrueret til at afgive klordioxid 
langsomt, hvorved frigjorte lugtstoffer nedbrydes i takt med fri-
givelsen. Der er således ikke tale om, at der med Protox AbScent 
udlægges en parfume (maskering), men reelt om en fjernelse af 
lugtstofferne. Da der afgives meget små mængder klordioxid 
over lang tid (2-3 uger), så skal Protox AbScent anvendes i et 
lukket rum der ikke benyttes i denne periode, idet benyttelse 
vil betyde at klordioxiden forsvinder ud af rummet uden at gøre 
gavn. Overskydende klordioxid nedbrydes hurtigt i dagslys og 
af lys fra lysstofrør.

PROTOX ABSCENT

Find yderligere info på alle produkter, brugsanvisninger og sikkerhedsdatablade på
www.protox.dk



Fortynding: Ved brug til lugtfjernelse anvendes Protox Hysan ufortyndet.
Forbrug: Afhængig af bund, ca. 0,5 liter/m2.
Omrøring: Nej.
Påføring: Påføres bedst med hånd- eller havesprøjte. 
Anvendelsestemperatur: > 5°C.
Ventilation: Sørg for god udluftning under behandlingens gennemførelse 
og i udtørringsperioden.
Korrosion/blegning: Der kan forekomme korrosion på sarte metaller og 
blegning på farvefølsomme overflader/materialer.
Tørretid: 4-8 timer ved 20°C.
pH: 8,5.
Lugt: Svagt kloragtigt.
Rengøring: Vand og sæbe.
Opbevaring: Mørkt og koldt. Må ikke opbevares sammen med 
levnedsmidler.
Holdbarhed: 1 år ved korrekt opbevaring i originalemballagen.
Bortskaffelse: Tom emballage kan bortskaffes med dagrenovationen.
Sikkerhed: Læs leverandørbrugsanvisning inden anvendelse. Ved 
tågesprøjtning skal anvendes helmaske med B2/P3-filter. Må ikke 
udsættes for temp. over 50°C eller tilsættes syre, da der derved dannes 
klordioxid (se datablad på www.protox.dk).
Miljø: Ikke mærkningspligtig.

Fortynding: Protox Lugtfri er brugsklar og skal ikke fortyndes.
Forbrug: Anslået 0,25 – 0,5 l/m2 men afhænger fuldstændig af 
materialets sugeevne.
Omrøring: Skal omrøres/omrystes inden brug.
Påføring: Påføres lettest med en hånd- eller havesprøjte.
Anvendelsestemperatur: < 5°C.
pH: ca. 8.
Lugt: Svagt syrlig.
Rengøring: Værktøj skylles med vand.
Opbevaring: Protox Lugtfri opbevares køligt og frostfrit i den originale 
emballage.
Holdbarhed: Ved korrekt opbevaring 2 år fra produktionsdatoen.
Indhold: Natriumxylensulfonat, citronsyre, 
5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol.

PROTOX HYSAN / PRODUKTDATA

PROTOX LUGTFRI / PRODUKTDATA



FJERN LUGTEN!
Leveringsform: Poser á 30 gram.
Anvendelse: Åbn yderposen (”sølv” folieposen), udtag den 
vakuumpakkede plastpose. Klip plastposen op og udtag den hvide 
inderpose – inderposen skal IKKE åbnes men hænges op. Reaktionen 
starter så snart inderposen opsuger luftens fugtighed.
Lugt: Svagt kloragtigt.
Arbejdshygiejnisk grænseværdi: Klordioxid 0,1 ppm (g/l).
Opbevaring: Opbevares i original uåbnet emballage indtil før brug. 
Opbevares koldt og tørt og ikke i nærheden af varmekilder/åben ild.
Holdbarhed: 1 år fra produktionsdato.
Spild: I tilfælde af spild af indhold, indsaml pulveret med handsker på 
og ansigtsværn. Emballagen bør ikke genforsegles. Fjern al spildt pulver 
fra hud og tøj og vask grundigt med sæbe og vand. Forsegl poser og skyl 
efter.
Bortskaffelse efter brug: Brugte poser kan bortskaffes med 
dagrenovationen.
Indhold: Natriumhydrogencarbonat, natriumklorit, fyldstof.

PROTOX ABSCENT / PRODUKTDATA

Fabriksvej 19 · 6000 Kolding · Tlf. +45 75 50 40 22
info@protox.dk · www.protox.dk

Sælges via Protox ApS, Innocare.dk og 
udvalgte forhandlere – se listen på www.protox.dk.


