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Du har sikkert hatt problemer med tette sluker og vasker.
Når du merker at en sluk begynner å bli tett så lønner det 
seg å begynne forebyggende arbeid. Tøm en miljøvennlig 
avløpsrenser i avløpet som lett fjerner grunnene til dårlig 
avrenning. Det vil spare deg mye arbeid. Hvis avløpet blir 
totalt blokkert, vil kanskje eneste løsningen være å tilkalle 
en rørlegger. Du kan også gjøre jobben selv. De som har 
gjort det, har ikke glemt sølet, lukt og andre problemer, 
som og få det ordentlig tett etter alt var skrudd fra 
hverandre. Hvilket valg har du av kjemikalier som kan  
løse opp forstoppelser i avløpet? Kjemikaliene som er på 
markedet for å åpne tette avløp er ofte helsefarlige og 
sterkt etsende.
La oss se hva miljø og helse databladet sier om lut 
baserte slukåpnere :
H301 Giftig ved svelging.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H331 Giftig ved innånding.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller 
gjentatt eksponering.

Bilde av en hånd som har vært utsatt for lutskade

FORDELER:
Åpner tette avløp hurtig med pH 5

Beskytter pakninger mot aggressivt miljø

Ufarlig for alle typer sanitærutstyr

Motvirker at pakninger tørker og blir harde
Motvirker at pakninger krymper og sprekker

Fornyer og mykgjør gamle pakninger

Inneholder ingen aggressive stoffer eller klorin

QMI Avløpsåpner fornyer og mykgjør pakningen, samtidig 
som at den ikke inneholder klor, lut eller aromatiske stoffer 
som vil uttørke, krympe og gjøre pakningene harde og 
skjøre!

Mykgjør og fornyer:

QMI Avløpsåpner  løser problemet ved å ungå å bruke 
farlige kjemikaler for å åpne tette sluk. Den inneholder 
ikke skadelig stoffer som er farlig for mennesker. Grunnen 
til at veldig aggressive stoffer som lut og svovelsyre blir 
brukt, er at en ønsker en rask og effektiv åpning av sluk. 
Mange finner at miljøvennelige enzym baserte avløps-
åpnere virker for sakte, når de trenger en rask åpning av 
sluk. De aggressive produktene kan skade både rør og 
pakninger, for ikke å nevne personer, som må utvise en 
meget høy forsiktighet for ikke å få stoffene i øyne eller 
hud. QMI Avløpsåpner fornyer pakninger, belegger rørene 
innvendig med en polymer som er en effektiv luktfjerner, 
samt den beskytter rørene.

QMI Avløpsåpner spiller også en effektiv forebyggende 
rolle ved å holde rørsystem åpent, rent og luktfritt. Bland ut 
3 dl med varmet vann ofg fyll ned i sluken 2-3 ganger i året 
for å unngå større problemer.

Bland 3 % i varmt vann og bruk som et surt 
rengjøringsmiddel. 

For fjerning av rust, fyll opp et kar med 10 % 
konsentrat. For å fjerne rusten, sett ned de 
rustne gjenstandene i karet over natten.

Ved total blokkering, fjern så mye vann som 
mulig fra vasken og bland ut 1-3 dl. konsentrat, 
med så varmt vann som mulig, og hell det i 
vasken. La det stå og virke over natten. Ved for 
dårlig gjennomstrømming, bland ut 1 dl 
konsentrat til 3dl. varmt vann. La det virke i 
noen timer, skyll etter med varmt vann. 

                 Andre bruksområder:

QMI Avløpsåpner

Benytt hansker av motstandsdyktig materiale

Hjem & Industri


