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MUDIN Express 

BESKRIVNING: 

MUDIN Express Avloppsöppnare är supereffektiv 
mot fett (även hårt fett), slam & hår! 
Produkten är i fling-form, därmed sker den 
exotermiska reaktionen ovan bottenventilen istället för 
nere i vattenlåset och man undviker fara för 
skvätt/sprut tillbaka. 
100% vattenlöslig och skapar inga försteningar i 
rören. 
Utvecklar värme tillsammans med vatten. 
 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE/BRUKSANVISNING: 

Häll 2 dl MUDIN Express över bottenventilen eller 
golvbrunnen. Tillsätt 4 dl kallt vatten över flingorna så 
att allt löses upp. Låt verka i minst 15 minuter. Rören 
skadas inte även om det verkar i flera timmar.Skölj 
med 1-2 liter riktigt varmt vatten, gärna kokande. I 
större rör och avlopp ökas doseringen. Om avloppet är 
tätt med vatten stående i vasken tillsätter du bara 
MUDIN Express utan ytterligare vatten, produkten 
löses då upp i det existerande vattnet. 

INNEHÅLLER: 

900 gr. Art.nr: SE/DK 83707 

EAN nr: 7090001827075 



	

FOG RENS 

	

BESKRIVNING: 

 
Fog Rens är en ny typ av rengöring för fogar. Den är 
tjockflytande, mycket effektiv och enkel att använda. 
Den avlägsnar alla typer av smuts, även om det varit 
ingrott under en längre tid. Fogarna blir som nya. 

 

AVÄNDNINGSOMRÅDE/BRUKSANVISNING: 

Håll flaskan upp och ned medan du påför Fog Rens 
direkt i fogarna. Låte verka i ca 2 minuter. Tvätta bort 
Fog Rens med trasa, mjuk borste eller svamp. Kan 
också spolas av med vatten. Skadar inte cement och 
fog. Bör inte användas på marmor eller kakel med 
guld/silver dekor.  
 

INNEHÅLLER: 

Mjölksyra 

Fosforsyra 

750 ml 
Art.nr: SE/DK 83115 

EAN nr: 7090001821158 



	

GLASFÖRNYARE 

	

BESKRIVNING: 

Har du provat allt utan att få glaset i duschen helt 
rent, som nytt? 

Glasförnyaren rengör glasytan och avlägsnar gammal 
kalk. Avlägsnar också fastbränt sot i braskaminen, 
eller beläggning på glaskeramikhällen. Tar även små 
repor. 

 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE/BRUKSANVISNING: 

Fukta en microfibertrasa och doppa den i burken med 
Glasförnyare, polera glasytan med roterande rörelser i 
ca 10 sekunder, eller tills ytan är fri från beläggning. 
Skölj efter med varmt vatten. 

 

INNEHÅLLER: 

Nefelinsyenit 
 

200 ml. 

Art.nr: SE/DK 83118 

EAN nr: 7090001821189 



	

KRYSTALLKLAR 

	

BESKRIVNING: 

Krystallklar används för att impregnera duschväggar 
och blanka ytor. 
Krystallklar lägger sig som en skyddande osynlig film, 
och förhindrar att kalk, fett och tvålrester fäster på 
ytan. Krystallklar gör städning och rengöring mycket 
enklare. Effekten varar 6-12 månader. Fungerar 
utmärkt att använda på bilrutan, vattnet pärlar sig och 
vindrutetorkarna behöver inte användas lika frekvent. 
  
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE/BRUKSANVISNING: 

	
Används alltid på rent och torrt glas/yta. Påföres med 
mjuk trasa, och torkas av med en torr trasa efter. Man 
skall torka tills det inte syns något på ytan. För bästa 
möjliga resultat, rengör med Norencos Glasförnyare 
först. 
 

INNEHÅLLER: 

Isopropanol 
Polydimetylsiloksan 
 
 

100 ml. 
Art.nr: SE/DK 83100 

EAN nr: 7090001821004 



	

MAXGEL  

 

BESKRIVNING: 

MAXGEL Syratvätt ett mycket effektivt och 
snabbverkande medel som avlägsnar kalk, rostvatten, 
gröna alger och mineralavlagringar som suttit i åratal. 
Syratvätten/vasken avlägnar alla missfärgningar i 
toaletter, bruna missfärgade toaletter blir som nya. 
Utan fosfat! 
 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE/BRUKSANVISNING: 

Påförs under spolkanten i toaletten och låt det verka 
till missfärgningen är borta, ca 5-20 sekunder. Vid 
mineralavlagringar kan Maxgel verka 1-4 timmar. 
 

 

INNEHÅLLER: 

750 ml 

Art.nr: SE/DK 83223 

EAN nr: 7090001822230 



	

PERFEKT akrylpolish 

	

BESKRIVNING: 

Polish för badkar och handfat i akryl, Komposit/plast 
och gjutmarmor. Tar bortrepor och polerar upp blank 
yta. Tar även bort missfärgningar/fläckar, av bla. 
hårfärg.  
Perfekt Akrylpolish kan också användas för att polera 
upp blandare och kranar i krom.  
 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE/BRUKSANVISNING: 

Poleras på med en mjuk trasa. Är det mycket repor 
rekommenderas poleringsmaskin. Efter poleing spolas 
polishen av med vatten eller torkas av med en torr 
trasa.  
	
INNEHÅLLER: 

	
Nafta (petroleum) 
Nitriloetanol 
Hydrocarbons  
 
 

250 ml. Art.nr: SE/DK 83413 

EAN nr: 7090001824210 



	

SANICID 

 

BESKRIVNING: 

Sanicid lämpar sig utmärkt för rengöring och 
decinfisering av dusch, badkar, vägg och golv i 
våtrum. Den avlägsnar effektivt fett, bakterier, lukt, 
tvålrester, fotsvamp, vårtvirus och microorganismer. 
Kan också användas för rengöring av värmepumpar. 
Tar även bort fläckar och lukt från ytor/textilier  
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE/BRUKSANVISNING: 

Spraya på ytan som skall rengöras, låt verka 1 minut 
och skölj av med vatten eller torka av med trasa. För 
borttagning av fläckar kan Sanicid ha ett par minuter 
extra verkningstid. 
  
INNEHÅLLER: 

 
(2- butoksyetoksy) etanol 
Fettalkoholetoksylat  
kvaternära ammoniumförbindelser 
Kokosolja 
Kaliumhydroxid  
 

750 ML. Art.nr: SE/DK 83147 

EAN nr: 7090001821479 



	

TOPLOCK  
 

BESKRIVNING: 

 
 Top Lock stoppar kloaklukt från avlopp och vattenlås 
som torkat ut. Den lägger sig som et lock över vattnet 
och förhindrar uttorkning/dålig lukt. Innehåller inga 
farliga kemikalier och är biologiskt nedbrytbar. Top 
Lock stelnar inte vid låga temperaturer – i motsats till 
exempelvis matolja.  
 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE/BRUKSANVISNING: 

  
Kan användas i alla typer av avlopp och vattenlås. 
Tillsätt ¼ liter till ½ liter, beroende på vattenlåsets 
storlek. Varar i upp till 5 år om vattenlåset inte är i 
bruk.  
  
INNEHÅLLER:  
 
 Solvent nafta (petroleum) 
 
500 ml.  

Art.nr: SE/DK 83316 

EAN nr: 7090001823169 



	

WC-RENT  

 

BESKRIVNING: 

 
WC-Rent är ett miljövänligt och effektivt 
sanitetsrengöringsmedel, som rengör och avlägsnar 
lukt från toaletter etc. WC-Rent har en ren och frisk 
doft som varar länge. Den är tjockflytande vilket gör 
att den får längre verkningstid innan den rinner ned i 
toaletten. Neutralt pH-värde. Utan fosfat.  
 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE/BRUKSANVISNING: 

 WC-Rent är snabbverkande och i de flesta fall räcker 
det med att bara spruta på och skölja av.  Påför under 
spolkanten och använd toalettborste om nödvändigt. 
  
INNEHÅLLER:  
AnJoniska ytaktiva ämnen  
Nonjoniska  ytaktiva ämnen  
Parfym 
 
750 ml.  

Art.nr: SE/DK 83164 

EAN nr: 7090001821646 



	

XXL 1 & 2 

BESKRIVNING: 

2 komponents supereffektiv. 

Rengör grundligt rör, munstycken och slangar i 
bubbelbadet. 
Avlägsnar fett, bakterier, tvålrester och lukt. 
Orenheterna lägger sig i skummet, skummet blir 
väldig smutsigt, men vattnet behålles rent. Används 4-
10 gånger pr. år. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE/BRUKSANVISNING: 

Fyll bubbelbadet med vatten 5-10 cm över 
munstyckena. Temp. Ca 40 grader, varmt vatten ger 
mindre skum än kallt vatten. Häll ½ flaska vardera av 
XXL 1 & 2 i ett mindre bubbelbad och en hel flaska 
vardera vid större bubbelbad. Produkterna är 
koncentrerade och kan inte blandas samman innan de 
hälles i vattnet! Starta systemet och kör 8-10 minuter 
så att alla slangar och munstycken blir rena. Töm sen 
ut vattnet och spola ytorna fria från skum med varmt 
vatten. Det är inte nödvändigt att skölja systemet 
efter tömning. Mycket fett och smuts kommer ut från 
rören och lägger sig synligt. Avlägsna detta med 
SANICID decinfiserande spray. 

INNEHÅLLER: 

Kaliumhydroxid, Katjoniska ytmedel 

250 ml. 

Art.nr: SE/DK 83110, 

83111 

EAN nr: 7090001821103, 

7090001821110 



!

BRILLETVÄTT 

!

BESKRIVNING: 

Optikerns favorit. 

Oavsett hur smutsiga glasögonen är så blir dom helt 
rena utan att få repor!  

Kan användas på alla typer av glasögon och 
solglasögon.  

Gör ingen åverkan på glasens behandlingar. 

Skonsam mot plast. Antistatisk. 

 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE/BRUKSANVISNING: 

Det mest skonsamma sättet att rengöra glasögonen.  
Spraya på och skölj av med kallt vatten. De få 
droppar som ev. finns kvar på glaset torkas försiktigt 
bort med mjuk duk. Ingen putsning! 
 
 

100 ml. 

Art.nr: SE/DK 83134 

EAN nr: 7090001821349 



 

 

EFFEKTIV 

	

BESKRIVNING: 

 
Norenco EFFEKTIV löser kalk, smuts och svartmögel. 

 

AVÄNDNINGSOMRÅDE/BRUKSANVISNING: 

Mycket effektiv rengöring för duschväggar, kakel, 
porslin och andra ytor. Rent med skinande resultat. 
skall inte användas på guld/silver dekor eller 
anodiserad aluminium.  
 
Applicera Norenco Effektiv med en svamp, trasa eller 
direkt på ytan som skall göras ren. Låt verka 3-5 
minuter och skölj sedan rikligt med vatten. 
 
 

INNEHÅLLER: 

Fosforsyra 

Mjölksyra 

 

500 ml 
Art.nr: SE/DK 83322 

EAN nr: 709000183229 

 


