
Arita Avloppsöppnare ((Avlopsåpner) är en  
kraftig och mycket effektiv flytande avlopp-
söppnare.

För att öppna täta avlopp i vask, dusch, köks-
vask, tvättställ, badkar, toalett, golvbrunnar 
och andra avlopp. Tar även bort dålig lukt från 
bakterier och liknande. Produkten löser effek-
tivt upp alla typer av fett, hår, olja, tvålrester 
och liknande. Efterlämnar en ren och glatt 
insida på alla typer av avloppsrör. Att hålla 
avloppet öppet är en billig försäkring 
mot vattenskador.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: För öppning av 
täta avlopp från vask, dusch, köksvask, tvätt-
ställ, badkar, toalett, golvbrunnar och andra 
avlopp.

BRUKSANVISNING: Hälls direkt i det i det 
täta/blockerade avloppet, låt verka en stund, 
beroende på hur tilltäppt avloppet är. Efter att 
avloppet är öppnat igen, skölj igenom avloppet 
med rent vatten/varmvatten.

I TOALETTER KAN PRODUKTEN GÄRNA 
VERKA ÖVER NATTEN, INNAN DET  
SPOLAS NED. 

Produkten är flytande och kommer ej att 
förstenas i avloppet. Skall ej användas i obe-
handlad aluminium och eloxerade material.

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE:  
TÄTT AVLOPP: Oförtunnad, upprepa vid  
behov. Skölj ut med vatten/varmt vatten.

UNDERHÅLLSTVÄTT VAR 3 MÅNAD: ca. 
2dl töms i vask, dusch, golvbrunn och liknande. 
Skölj med rent vatten/varmvatten.

TEKNISKT DATABLAD

AVLOPPSÖPPNARE
VARNING: Tål ej frost. pH ca. 14.

INNEHÅLL: Kaliumhydroxid, 2-aminoetanol.

Innehåll enligt bestämmelser om rengö-
ringsmedel 15 – 30% kaliumhydroxid. 

EGENVIKT: 1,5 kg/l.

VARNING: Ger allvarliga etsningsskador på 
hud och ögon. Farlig vid sväljning. Kan vara 
etsande för metaller. Om läkarhjälp  
är nödvändig, ha produktens  
behållare eller förpacknings- 
text tillgänglig. Förvaras  
oåtkomligt för barn.  
Använd skyddshandskar 
/skyddskläder 
/skyddsglasögon/ 
ansiktsskärm. 

VID SVÄLJNING:  
Skölj munnen. Framkalla  
EJ kräkning. 

VID HUDKONTAKT  
(eller håret): Nedspillda  
kläder skall omgående  
tas av. Skölj/duscha huden  
med vatten. 

VID KONTAKT  
MED ÖGON: Skölj  
försiktigt med vatten  
i flera minuter. Ta ur  
eventuella kontaktlinser  
om möjligt. Fortsätt sköljningen.  
Sök läkarhjälp omgående.      
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