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• Tar bort bakterier, mögelsvampar, missfärgningar och dålig lukt.
• Gör tvätten vit och hygieniskt ren.
• För hushåll, storkök, tvätt m.m.

Activa Klorex rengör och bleker. Tar bort bakterier, mögelsvampar, missfärgningar, virus, alger, kvalster och 
dålig lukt. 

Bruksanvisning: 
Desinfektion: Klorex desinficerar och dödar alla vanliga bakterier. Dosera 2 dl till 1 liter vatten.
Toaletter, avlopp och golvbrunn: Dosera 1 dl Activa Klorex outspädd. Häll outspädd i avlopp och runt galler. 
Låt verka ca 30 min. Skölj. 
Dålig lukt: Klorex passar perfekt för att eliminera dålig lukt i städredskap såsom moppar, svabbar, skur- och 
disktrasor samt borstar. Dosera 1 dl till 1 liter vatten.
Rengöring utomhus: Beläggningar, missfärgningar och mossa tas enkelt bort med Klorex, dosera lika delar 
Klorex och vatten.
Hus: Grunder av sten och betong, tryckimpregnerat trä, målade ytor m.m. Låt Klorex verka 10-15 min, efter-
skölj noga.
Båt och husvagn: Rengör och bleker trä- och plastytor. Vattentanken desinficeras med 50 ml Klorex till 20 liter 
vatten. Skölj noga efter 1-2 timmar.
Rengöring inomhus: Normal rengöring: Blanda 50 ml Klorex med 1 liter kallt vatten. 
Desinficering: 2 dl Klorex till 1 liter vatten.
Bad- och duschrum, WC och kök: Tar bort missfärgningar, fläckar, mögel och dålig lukt. Dosera 1 dl till 1 liter 
vatten.
Källare och förråd: Håller mögel och dålig lukt borta i fuktiga utrymmen. Dosera 50 ml till 1 liter vatten.
Tvätt: Blekning: Klorex skall ej blandas med andra rengöringsmedel, ej heller tvättmedel. Vid blekning an-
vänds endast Klorex i maskinen.
Maskintvätt: Häll i Klorex i tvättmaskinens tvättmedelsfack samtidigt som maskinen tar in vatten.
Dosering maskintvätt: Lätt missfärgad tvätt: 1-2 dl, starkt missfärgad vittvätt: 2-3 dl, kör huvudtvättprogram-
met i 40°C, missfärgad kulörtvätt: 50 ml, kör fintvättprogrammet max 30°C. Prova först på en dold flik. 
Handtvätt: 1 dl Klorex till 10 liter ljummet vatten, låt verka i 10-12 timmar. Klorex skall ej användas vid blek-
ning av jeans.

Varning! Använd ej Activa Klorex på silver och aluminium. Blanda ej med andra rengöringsmedel. På glas 
eller glaserade ytor ska Activa Klorex användas i svag lösning, 1:50 med eftersköljning. Klorex utvecklar giftig 
gas vid kontakt med syra.

Innehåll: Natriumhypokloritlösning, kaliumsilikat, natriumhydroxid, fosfonsyra, na-salt, vatten. 

30155 Activa Klorex 1,5 lit, 8 st/krt

pH-värde: Konc 12,4
Bruksl ca 11 (1:50)

Hållbarhet: minst 36 månader

Faromärkning:

Transportförpackning: 8 x 1 lit

Activa Klorex

Denna symbol anger att plagget inte 
tål blekning med klorprodukter. An-
vänd ej heller Klorex på silke, ylle, läder 
eller syntetiska material. 


