
Avløpsåpner 
Oppdatert: 

08/2022 

Produkttype 

Flytende alkalisk avløpsrens. 
 

Bruksområde 

Anvendes på tette og delvis tette avløp i vasker, sluker, vannlåser, avløpsrør mm.  
  

Dosering og brukerveiledning 

Åpne flasken forsiktig. Extreme Avløpsåpner helles som konsentrat direkte i sluk eller avløp. Bruk 

egnet verneutstyr. Vis stor forsiktighet og unngå søl. Ideell til sluk på kjøkken, bad og dusj. 
 

• Ved delvis tett avløp hell ca. 2,5 dl Extreme Avløpsåpner i avløpet. Vent i 15-30 min. og 

skyll med rent varmt vann.  
 

• Ved tett avløp hell ca. 5 dl Extreme Avløpsåpner i avløpet. Vent i 30-60 minutter, gjerne 

natten over og skyll med rent varmt vann.  
 

Det kan hende at operasjonene nevnt ovenfor må gjentas, og at dosering og virketid må økes.  

I avløp som man vet har dårlig gjennomstrømning, bør man bruke Extreme Avløpsåpner jevnlig 

for å forhindre gjentetting. Må ikke blandes med andre avløpsåpnere eller kjemikalier.  

Unngå kontakt med kompositt, aluminium, kobber, sink og legeringer av disse. Produsent er ikke 

ansvarlig for feilaktig bruk av produktet, eller når et materiale ikke tåler avløpsåpneren.  
 

Egenskaper 

Skånsom mot plast, jern, rustfritt stål, betong og porselen. Løser opp fett, hår, matrester,  

såpeavleiringer, slam o.l. Fjerner/forebygger dårlig lukt.  

Ingen varme-/gassutvikling. Smører rørene og forhindrer rask til-tetting. 

●Luktfri   ●Høyt aktivt innhold  ●pH 14 (i konsentrat). 
 

Sammensetning 

Kaliumhydroksid 15-25 %, Natriumhydroksid 15-25 % 
 

Holdbarhet og lagringsbetingelser 

Tilnærmet ubegrenset holdbarhet ved frostfri lagring. Lagres adskilt fra syrer og  

oksidasjonsmidler. Oppbevares stående i lukket originalemballasje, og utenfor barns rekkevidde.  
 

Forpakning. 
 

Art.nr. 307-14-1 

Kart. à 14 stk. Pall à 504 stk. 

GTIN-13 F-pak. 7090012242072 

GTIN-13 D-pak. 7090012247534 
 

Miljø– og produktinformasjon 

Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Det er betalt miljøavgift for denne emballasje. 

Rester av produkt leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler.  

Registrert i Produktregisteret med nr.: 653990. UFI: EQJ0-J0RU-9003-3NN8 
 

Sikkerhetsforhold 

Se sikkerhetsdatablad og eller verneblad for Extreme Avløpsåpner. 
 

 

 
For ytterligere informasjon; 

www.bergenkjemi.no 
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Siden 1964 

Skann QR-koden for 

sikkerhetsdatablad. 

Sorteres som 

plast forutsatt 

tom og tørr  


