
Urinfläckar och urinlukten 
försvinner
Låt inte Urinfläckar och lukt bli ett problem 

Svårborttagna urinfläckar och lukter kan göra en annars så ren anlägg-
ning att framstå som obehaglig och smutsig, trots det hårda arbetet 
din städpersonal lägger ner. Utan rätt produkt kan din personal behöva 
spendera extra tid att kämpa med borttagning av urinen eller ännu 
värre, tillåta urinlukt och fläckar att förbli kvar.

Fantastiskt resultat på både fläckar och lukt

Clorox® Urine Remover bryter ner urin för snabb 
borttagning av lukter (maskerar inte). Med oxiderande 
kraften av väteperoxid och fläckrengörande kraft med 
ytaktiva ämnen avlägsnas också fläckar snabbt.

Speciellt utformad för svårstädade porösa och mjuka ytor 

Den mångsidiga formulan avlägsnar urin från porösa ytor som 
exempelvis puts som tenderar att fälla urinlukt. Det hanterar också 
fläckar och lukt på absorberande mjuka ytor som mattor och madrasser 
och är en utmärkt förbehandling för tvätt och sängkläder.

STÄD/SANERING

P R O D U K T  Ö V E R S I K T

Clorox® Urine Remover
För fläck och luktborttagning



Vetenskap om rengöring

 

 

Vad orsakar urindoft?

Urinlukt kommer från naturligt förekommande bakterier och 
urinsyrakristaller (kristalliserad urinrest). Porösa fuktiga ytor blir 
värd för bakterier som livnär sig på urinet. Urinsyrakristaller 
fastnar i porösa ytor och avger en stark ammoniakliknande 
lukt. Fuktiga förhållanden eller vätning av ytan kan också 
återktivera lukten.

UrinsyrakristallerBakterier

Sanitetsrengöring

Tar inte bort gammal lukt 

  Urinsyrakristaller sitter kvar, 
skapar  återkommande dålig 
lukt.

  Utblandat Sanitetsrengöringsmedel 
innehåller normalt mindre än 
0.5% av deras aktiva ingredienser 
efter utspädning och har svårt att 
ta bort envisa urinsyrakristaller, 
vilket kommer att avge en stark 
ammoniakliknande lukt när ytan 
återfuktas (vid ex städning).

   Skall inte användas på mjuka 
ytor som mattor eller madrasser.

Clorox® Urine 
Remover

Tar både fläckar och lukt

  Tar bort såväl gammal som ny 
lukt

  Clorox® Urine Remover använder 
hydrogen peroxid för att ta bort 
urinsyrakristaller och bryter 
ner cellstrukturen på naturligt 
förekommande bakterier.

  Tar effektivt bort fläckar
  Rengör urinfläckar bättre 

än enzymers,* eftersom det 
innehåller ytaktivt medel, 
engöringmedel och ett lågt pH.

  Minimal träning/utbildning 
krävs

  Kan användas före och/eller 
efter annan rengöringsprodukt. 

Rengöring med 
enzymer

Fungerar dåligt på fläckar

  Oeffektiv på fläckar
  Enzymrengöring använder levande 

microorganismer som”äter” 
urinsyrakristaller och illaluktande 
bakterier. Dessa rengörare är 
typiskt uppbyggda på neutral pH 
nivå för att vara kompatibla med 
levande bakterier och rengör 
inte urinfläckar så effektivt.* 

  Missbrukas lätt
  Om en antibakteriel eller hög/låg 

pH produkt används före eller efter, 
kan enzymerna bli neutraliserade.

*På porös puts 
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  3. 2008 SCA Tissue of North America, 2,175 American adults. http://www.issa.com/?m=news&event=view&id=1884.
  4. På porös puts .

Ekonomi

Urinlukt och fläckar kan innebära stora problem

Lukt är den främsta orsaken till dåliga toalettupplevelser.

72% anser dålig lukt som största orsaken till “fruktansvärt toalettbesök.”1

Urinlukt kan enkelt skada affärsverksamheter och generera till negativt rykte 

  90% skulle aldrig omboka ett hotell med en obehaglig lukt, medan 85% 
aldrig skulle återvända till en restaurang med samma problem2

  50% av restaurang-besökare sa att de skulle berätta för sina vänner och

familj om en restaurang var oren, ostädad eller illaluktande toaletter.3  

Clorox® Urine Remover hjälper dig att snabbt 
och effektivt ta bort oönskade urindofter
Förbättrad arbetseffektivitet
  Avlägsnar urinen effektivt från porösa ytor med en applikation. Nu kan 

du få jobbet gjort rätt från början istället för att använda mindre effektiva 
produkter som lägger sig ovanpå urinlukten och parfymerar. 

  Innehåller inte blekmedel.

Stort värde, bra resultat
  Effektivare rengöring jämfört med många enzymbaserade rengöringsmedel.4 

  En produkt för både lukt och fläckar på flera ytor.

  Clorox-namnet innebär att du får en produkt du kan lita på som ger resultat.

“Jag har försökt allt för att bli av med 
urinlukten på mina toaletter och det här 
är den enda produkten som fungerar!”
                                     — Kjerstie, Bar och Restaurangägare

Madrass under Black Light (UV)

Rengjord med
 Clorox® Urine Remover

Urin fläckad

Ren madrass
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För mer information, kontakta närmaste Clorox återförsäljare

Clorox Europe Ltd, 

Eton House 2nd Floor, 18-24 Paradise Road, 

Richmond Surrey, TW9 1SE

consumerservices@clorox.co.uk

PRODUKTERAnvänd Clorox®     
Urine Remover till 
fläckar och lukt på: 
Offentliga toaletter

Kakel och fogar på urinoarer, toaletter

  Skolor, förskolor, äldrevård

  Barer och restauranger

  Idrottsarenor, mässhallar 

  Hotellobby

  Bensinstationer och rastplatsers 

Mjuka ytor

Madrasser, mattor och klädsel

  Hotell

  Äldrevård och sjukhem

  Förskola 

Lukter utomhs

Gångväg, trottoarer, betong

  Skyltfönster, entréer

  Gränder och sopområde

 Hundurin och exkrement 

Används även till:

  Mänskliga vätskor 
(avföring, blod, kräk) 

  Urinfläckar från djur

  Förbehandling av textilier innan tvätt

Clorox® Urine Remover 
946 ml. Spray
9/kart.  Artnr:  31036   
EAN 10044600310364

Clorox® Urine Remover 
946 ml. Pull-Top
6/kart. Artnr:  31415   
EAN 10044600314157

Clorox® Urine Remover 
3,78 lit. Refill
4/kart.  Artnr:  31351   
EAN 10044600313518

 Kontakt Clorox Återförsäljare Sverige:

ByoPlanet Scandinavia AB
Info: www.byoplanet.se  
Kontakt: info@byoplanet.se   0739-88 99 00


