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Dags att beställa?

Aktiv substans: Alkylbensyldi-
metylammoniumklorid (0,45
g / 100 g).

InnehållFörpackning

Återvinning: Tom förpackning sorteras som plastförpackning. Innehållet och 
behållaren lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning.

Förvaras säkert, oåtkomligt för barn och avskilt 
från livsmedel, foder, läkemedel och liknande. 
Skadligt för vattenlevande organismer med  
långvariga effekter. Undvik utsläpp.

Volym Antal/kart

0,5 L 12 st

Antal/pall

696 st

Artikelnr.

0305500

EAN

7340009012899

Rengör ytan från all lös smuts. Spraya Luktbort och låt 
verka i 2-5 minuter. Torka sedan med mikrofiberduk eller 
låt självtorka. Återupprepa vid behov.

Dålig lukt i skor: Ta ur sulor och spraya både ut- och 
invändigt i skorna, behandla även sulor och låt allt 
självtorka innan användning. Upprepa sedan vid behov.

Luftfräschare: För luktförbättring i rum, spraya uppåt mot 
mitten av rummet för att erhålla en fräsch doft av äpple.

Bruksanvisning

Kan användas på alla vattentåliga ytor. Exempelvis träningsskor, 
träningsutrustning, soptunnor, förvaringsskåp, bord- och sittytor, 
handfat samt andra vattentåliga utrymmen med dålig lukt. Kan 
med fördel användas som luftfräschare i omklädningsrum. Går att 
använda på hudnära utrustning.

Användningsområde

Luktbort Steritox en antibakteriell spray som absorberar dålig 
lukt och lämnar en fräsch doft av äpple. Går till roten av pro-
blemet och eliminerar bakterier, svamp och olika typer av virus 
som orsakar dålig lukt. Enkelt att applicera med spray och har en 
långtidsverkande effekt. Bli av med illaluktande träningsskor eller 
utrustning utan att försämra materialets andningsförmåga.

Egenskaper

Koncentrat: Ready-to-use

Form: Vätska

pH: 7,0

Färg:  Svag gul

Parfym: Ja, Äpple

• Absorberar dålig lukt helt och efterlämnar 
en långvarig doft av äpple

• Effektiv mot svampangrepp och virus

• Speciellt utvecklad för skor och  
träningsutrustning

• Långtidsverkande effekt

Luktbort

 I
N

G
A  O

NÖDIGA TILLSATSER     •  B
IO

LO
G

IS
KT   NEDBRY

TBAR      •

B
A

KT

ER IEDÖDAN
D

E FORMULA   
•  T

IL
LV

ER

KAD  I   SVER
IG

E         •


