
PROTOX AbScent nedbryder effektivt restlugt
efter bla.: tobak, mug, døde dyr, urin og  

ekskrementer, samt andre lugtproblemer
– på alle materialetyper. Er ikke tilsat

parfume eller andre lugtstoffer.

Læs mere på www.protox.dk



AbScent® Lugtfjerner
Til lugtsaneringsformål

Anvendelsesområder
Anvendes til fjernelse af restlugt efter røg (brandskade), muglugt, 
urin, afføring, døde dyr/mennesker, tobakslugt, fisk mv.

Virkemåde
AbScent® poser udvikler og frigiver klordioxid i meget små  
mængder (< 0,1 ppm), når de udsættes for luftens fugtind-
hold.Klordioxid er både et effektivt desinfektionsmiddel sam-
tidig med at det også oxiderer (nedbryder) både organiske 
og mange uorganiske lugtstoffer. AbScent®-poserne er kon-
strueret til at afgive klordioxid langsomt, hvorved frigjorte lugt-
stoffer fra poreluft i fx. bygningsmaterialer vil blive nedbrudt i 
takt med frigørelsen. Der er således ikke tale om at der med 
AbScent® udlægges en parfume (maskering), men reelt om 
en fjernelse af lugtkilden. Overskydende (uforbrugt klordioxid) 
nedbrydes hurtigt i dagslys og af lys fra lysstofrør.

Brugsanvisning
Er der tale om massive lugtproblemer, vil det normalt være en 
fordel først at foretage en afvaskning og/eller en tågesprøjt-
ning med HYSAN (se mærkeblad: www.protox.dk). Restlugt 
som ligger dybere og afgives fra fx porebeton, indskud,  
isolering mv. og som ikke direkte kan fjernes ved afvaskning 
med HYSAN, kan ofte fjernes ved hjælp af ophængning eller 
udlægning af AbScent®. Se endvidere nedenstående eksem-
pler på anvendelsen.

AbScent® aktiveres af luftens fugtindhold og det er bedst hvis 
fugtindholdet befinder sig indenfor normalområdet (40-60% 
RF og 18-24°C). Ved meget høje fugtigheder vil AbScent® 
kunne afgive aktivstoffet hurtigere end lugtstofferne frigøres fra 
bygningen og derved minimeres effekten. Tilsvarende vil en 
meget lav fugtighed og lav temperatur aktivere langsommere.

AbScent® poserne leveres forseglet i en alupose og vacuum-
pakket i en indvendig plastpose. Ved ibrugtagning trækkes 
toppen af aluposen og den vaccumpakkede inderpose tages 



ud. Enden af denne pose klippes op og den hvide AbScent® 
pose udtages og lægges på en skål eller lign på det højest mu-
lige sted i rummet eller hænges op under loftet med en elastik, 
strip eller lign. Derved opnåes den bedste effekt, idet aktivstof-
fet bedst opblandes med rumluften fra en høj placering.

AbScent®-poserne må aldrig lægges direkte på et bord, en 
hylde, på tekstiler eller lign. da de vil forårsage en blegning!

FØR BRUG
1. I tilfælde af høj fugt (fx. efter vandskade) og høj  

temperatur, skal forholdene nedbringes til normalt niveau 
inden brug af AbScent®.

2. Vælg det rette antal poser til opgaven og jf. skema.
3. Læs sikkerhedsdatablad og afsnittet sikkerheds-

foranstaltninger ved brug.

Valg af antal poser

1 pose Rum på 40-60 m³, både, campingvogne, 
biler, skabe, kryberum, loftsrum, ventila-
tionskanaler.

2 poser Rum på 60-80 m³.

3-5 poser Rum på 80-200 m³.

AbScent®-poserne kan under brug afgive en svag kloragtig 
lugt. Denne forsvinder hurtigt når posen er opbrugt eller når 
rummet ventileres. Selvom AbScent®-poserne afgiver svag 
lugt vil koncentrationen under korrekt brug være under den 
arbejdshygiejniske grænsevædi (< 0,1 ppm).

Eksempler på anvendelse:

Sodlugt efter brandskade
Inden lugtsanering påbegyndes, fjernes brandskadede  
bygningsdele. Der foretages derefter en grundig afvaskning  
af tilgængelige overflader med HYSAN (se www.protox.dk)  
efterfulgt af en tågesprøjtning. Der afsluttes med ophængning 
af et passende antal AbScent® poser, hvorefter rummene  
forsegles for uvedkommende. Lugtsaneringen kontrolleres  
efter ca. 1 måned og forsættes evt. indtil lugten er forsvun-
det. Visse former for sodlugt kan kun fjernes ved forsegling 
eller ved at fjerne de sodangrebne dele.



Til lugtsaneringsformål

Anvendelsesområder:
Anvendes til fjernelse af restlugt efter røg (brandskade), 
muglugt, urin, afføring, døde dyr/mennesker, tobakslugt, fisk 
mv. 

Virkemåde:  
AbScent®  poser udvikler og frigiver klordioxid i meget små 
mængder (< 0,1 ppm), når de udsættes for luftens fugtind-
hold. Klordioxid er både et effektivt desinfektionsmiddel sam-
tidig med at det også oxiderer (nedbryder) både organiske 
og mange uorganiske lugtstoffer. AbScent®-poserne er kon-
strueret til at afgive klordioxid langsomt, hvorved frigjorte lugt-
stoffer fra poreluft i fx. bygningsmaterialer vil blive nedbrudt i 
takt med frigørelsen. Der er således ikke tale om at der med 
AbScent® udlægges en parfume (maskering), men reelt om 
en fjernelse af lugtkilden. Overskydende (uforbrugt klordioxid) 
nedbrydes hurtigt i dagslys og af lys fra lysstofrør.

Brugsanvisning: 
Er der tale om massive lugtproblemer, vil det normalt være en 
fordel først at foretage en afvaskning og/eller en tågesprøjtning 
med HYSAN (se mærkeblad: www.protox.dk). Restlugt 
som ligger dybere og afgives fra fx. porebeton, indskud, 
isolering mv. og som ikke direkte kan fjernes ved afvaskning 
med HYSAN, kan ofte fjernes ved hjælp af ophængning 
eller udlægning af AbScent®. Se endvidere nedenstående 
eksempler på anvendelsen.

AbScent® aktiveres af luftens fugtindhold og det er bedst hvis 
fugtindholdet befinder sig indenfor normalområdet (40-60% 
RF og 18-24°C). Ved meget høje fugtigheder vil AbScent®  
kunne afgive aktivstoffet hurtigere end lugtstofferne frigøres fra 
bygningen og derved minimeres effekten. Tilsvarende vil en 
meget lav fugtighed og lav temperatur aktivere langsommere.

AbScent® poserne leveres forseglet i en alu-plastpose. Ved 
ibrugtagning trækkes toppen af den yderste alu-plastpose og 
den inderste AbScent®-pose fjernes fra yderposen og lægges 
på en skål ell. lign på det højest mulige sted i rummet eller 
hænges op under loftet med en elastik, strip eller lign. Derved 

opnåes den bedste effekt, idet aktivstoffet bedst opblandes 
med rumluften fra en høj placering.

AbScent® -poserne må aldrig lægges direkte på et bord, 
en hylde, på tekstiler eller lign. da de vil forårsage en 
blegning !

FØR BRUG:
1. I tilfælde af høj fugt (fx. efter vandskade) og høj   
 temperatur, skal forholdene nedbringes til normalt niveau  
 inden brug af AbScent®.
2. Vælg det rette antal poser til opgaven og jf. skema.
3. Læs sikkerhedsdatablad og afsnittet sikkerheds-  
 foranstaltninger ved brug.

Valg af antal poser:

1 pose Rum på 40-60 m3, både, campingvogne, 
biler, skabe, kryberum, loftsrum, ventila-
tionskanaler.

2 poser Rum på 60-80 m3.

3 - 5 poser Rum på 80-200 m3.

AbScent®-poserne kan under brug afgive en svag kloragtig 
lugt. Denne forsvinder hurtigt når posen er opbrugt eller når 
rummet ventileres. Selvom AbScent®-poserne afgiver svag 
lugt vil koncentrationen under korrekt brug være under den 
arbejdshygiejniske grænsevædi (< 0,1 ppm). 

Eksempler på anvendelse:

Sodlugt efter brandskade:
Inden lugtsanering påbegyndes, fjernes brandskadede 
bygningsdele. Der foretages derefter en grundig afvaskning 
af tilgængelige overflader med HYSAN (se www.protox.
dk) efterfulgt af en tågesprøjtning. Der afsluttes med 
ophængning af et passende antal AbScent® poser, hvorefter 
rummene forsegles for uvedkommende. Lugtsaneringen 
kontrolleres efter ca. 1 måned og forsættes evt. indtil lugten 
er forsvundet. Visse former for sodlugt kan kun fjernes ved 
forsegling eller ved at fjerne de sodangrebne dele.

Lugtproblemer efter urin, afføring, døde dyr/
mennesker mv.:
Det kan i forbindelse med lugtproblemer efter døde dyr 
ell. mennesker og urin/afføring, være nødvendigt at fjerne 
gulvbrædder, indskud, forskallingsbrædder mv. hvis væsker 

AbScent®

Lugtfjerner
gennem længere tid er sivet ned i konstruktionen. Der 
foretages derefter en afvaskning/vanding af fx. bjælkelag, 
brædder mv og efterfølgende tågesprøjtning af rummet med 
HYSAN.  Der afsluttes med ophængning af et passende 
antal AbScent® poser, hvorefter rummene forsegles for 
uvedkommende. Lugtsaneringen kontrolleres efter ca. 1 - 4 
uger afhængigt af problemets omfang og fortsættes evt. 
indtil lugten er forsvundet.

Lugtproblemer i/tekstiler, fodtøj, møbler mv: 
Tekstiler, møbler, fodtøj mv. placeres i et mindre rum, skab 
eller lign. Der ophænges en passende størrelse AbScent® 
pose i passende afstand over genstandene. Lugtsaneringen 
kontrolleres efter 1-2 uger.

Lugtproblemer i utilgængelige rum, krybekældre, 
ventilationskanaler mv:
Der foretages evt. først en tågesprøjtning med HYSAN. 
Efterfølgende udlægges 1 - flere AbScent® poser i passende 
størrelser.

Bemærk, at såfremt krybekælderen (ell. andet rum) er fugtig 
skal denne nedtørres til et acceptabelt normalniveau inden 
brug af AbScent® poser.

Lugtproblemer i både, campingvogne, biler mv.:
En 10 gram AbScent® pose placeres på en skål ell. lign. i 
bunden af bilen, et passende sted i båden eller i camping-
vognen. Lugtsaneringen kontrolleres efter 1-2 uger. 

Vinteroplægning:
AbScent® poserne kan med fordel anvendes i forbindelse 
med vinteroplægning af båd/campingvogn eller ved 
nedlukning af sommerhus i vinterhalvåret, hvor poserne vil 
virke over 1-3 måneder og holde muglugt væk.
                                                                  
Ophold:
Længerevarende ophold i rum med AbScent® poser bør 
undgås. Personer med åndedrætsproblemer, astmatikere 
og børn må ikke opholde sig i opholdsrum under lugtsane-
ringen.

Lugtproblemer efter urin, afføring, døde dyr/ 
mennesker mv.
Det kan i forbindelse med lugtproblemer efter døde dyr eller 
mennesker og urin/afføring, være nødvendigt at fjerne gulv-
brædder, indskud, forskallingsbrædder mv. hvis væsker gen-
nem længere tid er sivet ned i konstruktionen. Der foretages 
derefter en afvaskning/vanding af fx. bjælkelag, brædder 
mv og efterfølgende tågesprøjtning af rummet med HYSAN. 
Der afsluttes med ophængning af et passende antal  
AbScent® poser, hvorefter rummene forsegles for uved-
kommende. Lugtsaneringen kontrolleres efter ca. 1-4 uger 
afhængigt af problemets omfang og fortsættes evt. indtil 
lugten er forsvundet.

Lugtproblemer i tekstiler, fodtøj, møbler mv.
Tekstiler, møbler, fodtøj mv. placeres i et mindre rum, skab 
eller lign. Der ophænges en passende størrelse AbScent® 
pose i passende afstand over genstandene. Lugtsaneringen 
kontrolleres efter 1-2 uger.

Lugtproblemer i utilgængelige rum, krybekældre,  
ventilationskanaler mv.
Der foretages evt. først en tågesprøjtning med HYSAN.  
Efterfølgende udlægges 1 - flere AbScent® poser.

Bemærk, at såfremt krybekælderen (ell. andet rum) er fugtig 
skal denne nedtørres til et acceptabelt normalniveau inden 
brug af AbScent® poser.

Lugtproblemer i både, campingvogne, biler mv.
En 30 gram AbScent® pose placeres på en skål eller lign. i 
bunden af bilen, et passende sted i båden eller i camping-
vognen. Lugtsaneringen kontrolleres efter 1-2 uger.

Vinteroplægning
AbScent® poserne kan med fordel anvendes i forbindelse 
med vinteroplægning af båd/campingvogn eller ved ned-
lukning af sommerhus i vinterhalvåret, hvor poserne vil virke 
over 1-3 måneder og holde muglugt væk.

Ophold
Længerevarende ophold i rum med AbScent® poser  
bør undgås. Personer med åndedrætsproblemer,  
astmatikere og børn må ikke opholde sig i opholdsrum  
under lugtsaneringen.



Sikkerhedsforanstaltninger ved brug

• Opbevares utilgængeligt for børn.

• Undgå at beskadige AbScent®-posen ved udtagning af 
yderposen. Hvis AbScent®-posen beskadiges kasseres 
den øjeblikkeligt og smides i en udendørs affaldsspand.

• AbScent®-posen må ikke komme i direkte kontakt med 
vand eller fugt.

• AbScent®-posen må ikke anbringes i direkte sollys.

• AbScent®-posen må ikke anbringes ovenpå eller i  
nærheden af en varmekilde.

• Sørg for god plads omkring AbScent®-posen for at  
undgå blegningseffekter.

• Udsæt ikke AbScent®-posen for andre stoffer, herunder 
syrer, rengøringsmidler mv. Under uheldige omstændig-
heder kan der udvikles giftig gas.

• Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler.

Leveringsform: Poser á 30 gram.

Lugt: Svagt kloragtigt.

Arbejdshygiejnisk grænseværdi: O,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 hand-
sker på og ansigsværn. Emballagen bør ikke genforsegles. Fjern 
al spildt pulver fra hud og tøj og vask grundigt med sæbe og 
vand. Forsegl poser og skyl efter.

Bortskafning efter brug: Brugte poser kan bortskaffes med 
dagrenovationen.

Indhold: Citronsyre, natriumklorit, fyldstof.

Yderligere information: Se detaljeret teknisk beskrivelse på 
www.protox.dk.

TEKNISKE DATA



– et produkt fra

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

Yderligere oplysninger
Rekvirer yderligere oplysninger om AbScent® anvendelses-
muligheder telefonisk. 

AbScent® produceres hos Scotmas Limited, Kelso,  
Skotland og er en del af et større program af specialmidler  
til desinfektions opgaver og lugtsanering indenfor vand-
behandling i fiskeindustri, landbrug, industri mv. 

Kontakt os for yderligere information omkring løsningsforslag 
på desinfektionsopgaver og lugtsanering.

Scan og se videoen 
om AbScent®


