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DESINFICERING OCH LUKTSANERING
Odox
Dödar effektivt mögelsvamp, mögelsporer och bakterier. Neutraliserar
lukten av fisk, ruttet och rök. Mycket effektivt desinfektionsmedel. Odox
är ett miljöanpassat alternativ och kan användas direkt på skadeplatsen
samt i stor skala. Stabiliserad formulering av accelererad väteperoxid.
Volym: 5 liter | 25 liter

Alron Citrox
Väl lämpat för att lösa upp kalkavlagringar samt rengöring av alger och
annan påväxt på fasader. Surt rengörings- och desinfektionsmedel som
är miljöanpassat och lätt biologiskt nedbrytbart. Liknande Odox men med
bättre rengöringseffekt.
Volym: 5 liter | 25 liter

Odox-DF
För effektiv kontroll av mögel- och röklukt genom foggning med termisk
fogger. Oxidationsmedel med accelererad väteperoxid. Kan användas i
möblerade lokaler.
Volym: 5 liter

Oxydes
Avlägsnar svamp, mögel och alger. Bleker missfärgningar från algoch mögelväxt och tar effektivt bort mögellukt. Oxydes bildar inga giftiga
biprodukter och lämnar inga hälsofarliga rester. Används i kombination
med träförseglare för ett effektivt långtidsskydd.
Volym: 5 liter

Våra produkter säljs i förpackningar om 4 x 5 liter samt 12 x 1 liter.
För andra förpackningskombinationer, kontakta oss gärna.
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Desinficering av Svamp & Bakterier
Medel för mögel- och algtvätt samt allmän desinficering med brett
verkningsspektrum mot mikroorganismer. Medlet avger inga hälsofarliga
ångor och bildar inga skadliga biprodukter i naturen utan bryts långsamt
ned till oskadliga salter och är mycket användarvänligt vid applicering.
Volym: 5 liter

Penetrox
Används för att bekämpa mögel, bakterier och mögelsporer, samt mögellukt i byggnader. Ett medel med högre oxidationskraft än Odox med längre
verkningstid men bättre förmåga att tränga djupt in i porösa material.
Innehåller accelererad väteperoxid som förbättrar effektiviteten ytterligare.
Volym: 5 liter | 25 liter

Maxox-DF
Unikt medel för dekontaminering av byggnader som utsatts för biologisk
smitta så som mögel och mögelsporer, bakteriesporer (anthrax = mjältbrand), salmonella, campylobacter med flera. Används för att bekämpa
bakterier, mögel och dess sporer, samt mögellukt på otillgängliga ställen
i byggnader så som ventilationskanaler, hålrum i väggar, isolering med
mera. Används i omöblerade lokaler.
Volym: 5 liter

Blekningstillsats för Odox och Penetrox
En tillsats som ”boostar” väteperoxidens alla processer så som blekning
och oxidering. Blekningstillsatsen blandas ner i en 5-litersdunk av Odox
eller Penetrox. Produkten skall användas inom 3 timmar efter tillsättning
för att erhålla peroxidens fulla effektivitet.
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LUKTKONTROLL
Luktkontroll-DF
Luktkontroll-DF används för att förändra luktprofilen före eller efter
en sanering. Luktkontroll-DF finns i luktfri samt åtta luktprofiler med
specifika användningsområden. Luktkontroll-DF appliceras med ett
termiskt foggnings-aggregat.
Volym: 1 liter | 5 liter

B.O.C. (Banana, Orange, Cinnamon)
En kombination av dofterna banan, apelsin och kanel.
Luktkontroll-DF B.O.C. är ett universalmedel för t.ex.
avlopps- skador, bränt gummi, mögellukt och torrkokning.

Citrus
En luktprofil specifikt framtagen för användning vid
brand- och rökskador.

Green Mint | Äpple
Wild & Fresh | Blåbär
Fyra milda luktprofiler för allmän luktförbättring och lättare luktskador.

Tallbarr
En luktprofil för
rökskador, soprum
och liksanering.

Mint
Det kraftigaste
medlet i serien för
speciella skador.

Luktfri
Peroxidbaserad produkt för oxidering/nedbrytning av lättare luktskador.

Luktkontroll
Luktkontroll (våt) används för att förändra luktprofilen efter en sanering.
Luktkontroll finns i åtta profiler som passar för olika användningsområden.
Appliceras med våtfogger (typ B&G Microjet, Hurricane), lågtrycksspruta,
svamp eller trasa.
Volym: 5 liter

B.O.C. (Banana, Orange, Cinnamon)
En kombination av lukterna banan, apelsin och kanel.
Luktkontroll-DF B.O.C. är ett universalmedel för t.ex
avlopps- skador, bränt gummi, mögellukt och torrkokning.

Tallbarr
En luktprofil för
rökskador, soprum
och liksanering.
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Green Mint | Äpple
Wild & Fresh | Blåbär
Fyra milda doftprofiler för allmän
luktförbättring och lättare luktskador.

Citrus
En luktprofil specifikt
framtagen för användning
vid brand- och rökskador.

Orange
En universalprofil
baserad på naturlig
essens från apelsin.

SPECIALMEDEL
Plast Special
Återställer missfärgad och åldrad plast och gummi.
Volym: 5 liter

Aluminiumcleaner/Rostborttagare
Rengör aluminium, lättmetaller och galvad plåt.
Även utmärkt för rostborttagning.
Volym: 5 liter | 25 liter

Kanalförseglare
Binder upp och förseglar damm och sotpartiklar i ventilationssystem.
Appliceras med Alrons Microjet för bästa resultat.
Volym: 5 liter

Teströk
För läckagesökning, utprovning och rengöring av foggrar.
Volym: 5 liter

Alrust Fog
Korrosionskydd och kloridjonsanering. Specialformulerat rostskyddsmedel
som dimmas med termisk fogger.
Volym: 5 liter

Oljesaneringsmedel
Emulgeringsmedel för sanering av petroleumprodukter i byggnadsmaterial.
Tar bort explosionsrisken vid brandfarligt spill.
Volym: 5 liter | 25 liter
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RENGÖRINGSMEDEL
Sot 1, 2, 3
För rengöring av sot, olja, fett, nikotin,
protein, mm, utan att matta färger. Ett
rengöringsmedel i olika styrkor varav 3 är
starkast. Helt fritt från fosfater och silikater.

I brukslösning:
Sot 1: ph 9
Sot 2: ph 12
Sot 3: ph 13

Volym: 5 liter | 25 liter

Sur 1, 2, 3
För rengöring och avfettning av sanitetsporslin, kakel, rostfritt mm. Ett rengöringsmedel i olika styrkor varav 3 är starkast.

I brukslösning:
Sur 1: ph 2,5
Sur 2: ph 1,5
Sur 3: ph 0,9-1

Volym: 5 liter | 25 liter

Nautilus
Nordens mest sålda rengöringsmedel i saneringsbranschen. För rengöring
av sot, olja, fett, nikotin, protein, mm. Löser smuts, fett och olja utan
mekanisk bearbetning.
Volym: 5 liter | 25 liter

Högtryckstvätt
Speciellt utformat för högtryckstvätt av fasader, tunnlar, golv, väggar, tak,
etc. Lätt biologisk nedbrytbar & helt fri från fosfater.
Volym: 5 liter | 25 liter
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MIKROBIOLOGISKA PRODUKTER
Bio-Fresh
Mikrobiologiskt medel för luktkontroll och rengöring. Innehåller sporer av
mikroorganismer som aktiveras vid kontakt med organiska rester och
aktivt bryter ned dessa. Naturens egna och miljöriktiga lösning på problem
med illaluktande avfall och spill.
Volym: 1 liter | 5 liter

Triple Action
Används för biologisk och fysiskalisk luktkontroll samt rengöring. En
vidareutveckling av Bio-Fresh med ett aminosyrakomplex som gör
processen snabbare och effektivare. Naturens egna och miljöriktiga
lösning på problem med illaluktande avfall och spill.
Volym: 1 liter | 5 liter

Mikrosept
Mikrobiologiskt medel för stopp i avlopp och luktkontroll baserat på
enzymer som bryter ned problemavfall i avloppet. Mikroorganismer
bildar en levande biofilm av rörens insida och frigör stora mängder
naturliga enzymer som attackerar och frigör beläggningarna så att dom
sköljs ur avloppet. Innehåller sporer av mikro- organismer som aktiveras
vid kontakt med organiska rester och bryter ned dessa. En naturlig och
effektiv lösning på ett omfattande problem.
Volym: 1 liter | 5 liter

Oljesaneringspaket för fastigheter
Ett färdig paket för biologisk sanering av oljespill. Innehåller BIO-O, Oxistim
1 och 2 samt Nutristim. Ger bruksfärdig lösning som räcker till ca 50 m2.

Alron Chemical Co AB har utvecklat ett miljövänligt koncept för mikrobiologisk sanering av olja och
kemikalier. Metoderna används för oljeskador i fastigheter, mark och vatten mm. Kontakta oss för
ytterligare information om oljesanering.
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MICROJET OCH FOGGER
Hurricane Microjet
För våt dimning.
Alla typer av vätskor kan finfördelas genom våt dimning.
Dock ska brännbara vätskor undvikas.
220V ULV aggregat.
Tankvolym: 3,8 liter.
Kapacitet: 0-70 min.

B&G Microjet med flexslang (våt dimning)
För våt dimning.
220V ULV aggregat som är försett med en 1,2 m
flexibel slang som underlättar spridning i trånga utrymmen.
Alla typer av vätskor kan finfördelas genom våt dimning.
Dock ska brännbara vätskor undvikas.
Tillbehör: kraftig transportlåda.

Alron Thermo-Fog Typ III
En kompakt och behändig el-fogger 230 V för mindre utrymmen.
Alla medel som kan appliceras med Alron Thermo-Fog Typ III
slutar på DF (Dry Fog). Levereras i stryktålig transportlåda. Extra
kemikalietankar finns att beställa.
Tankvolym: 6 liter.
Max kapacitet: 125 ml/minut.
Effekt: 1300W.

Patriot Puls Jet fogger
En Puls Jet fogger för luktsanering och desinficering av stora
utrymmen. Bensindriven med pumpstart. Alla medel som kan
appliceras med Patriot slutar på DF (Dry Fog).
Max kapacitet: 19 l/timme.
Tillbehör: Stryktålig transportlåda. Extra kemikalietank.
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SPRUTOR OCH SPRAYER
Gloria 505 TK
5 liter, rostfritt stål.
Vitonpackningar, 120 cm slang, tryckluft.

Gloria 510 TK
10 liter, rostfritt stål.
Vitonpackningar, 120 cm slang, tryckluft.

Gloria transportvagn
Passar till Gloria 510 TK.

Gloria packningssats
Till Gloria 505 TK och 510 TK.

Gloria spiralslang
5 meter. Till 505 TK och 510 TK.

Kemikaliepåläggare
Smidig, elektrisk multispray som monteras direkt på dunk (5-25 liter).
För luktsanering, desinficering och rengöring.
Ger 7 Bar i tryck.
220 V, 10 m slang.

Orion Pumpspray
Handpumpdriven tryckspray med teleskopisk lans (65-120 cm)
och inbyggd säkerhetsventil.
In-line filter och justerbart spraymunstycke.
Kemikalieresistenta vitongummipackningar.
Finns med 3 samt 6 liters tank. 3 Bars tryck.

Triggerspray ”Halva Jobbet”

Pumpspray Venus

Patenterat dubbelverkande triggerspray som halverar handarbetet.
Packningar av vitongummi som tål
kemikalier.

Handpumpdriven tryckspray
med inbyggd säkerhetsventil.
Packningar av vitongummi
som tål kemikalier. In-line filter
och justerbart spraymunstycke.

Tank: 0,5 liter.
Kapacitet: 0,6 ml per pumpslag.

Tank: 1,5 liter.

11

TILLBEHÖR OCH UTRUSTNING
Sotsvamp
En specialsvamp framställd av skummat naturgummi.
Svampen ska alltid användas för torr rengöring. Mycket
effektiv för rengöring av sot och känsliga dokument som
böcker och lösöre.

Saneringsborste
Handborste för svåråtkomliga utrymmen t.ex fogar.
Plast/aluminium/nylon.

RSG Halvmask
300

Korttidsmask
P3 m ventil
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RSG Helmask
400S

RSG Friskluftsmask kompl.
med T-air pack FCBC

Korttidsmask
P2 m ventil

Kemhandskar

TILLBEHÖR ASBEST
Engångssluss Calle
Engångssluss med 2 eller 3 kammare.
Monteras upp på ca. 5 minuter.
Tillverkad i kraftig wellpapp. Förpackad 5 stk/pall.
Dimensioner uppfälld:
Bredd: 95 cm
Höjd: 190 cm
Längd: 190 cm

Engångsoveraller Comfort
Engångsoveraller som andas.
Godkända för asbest. Typ 5/6.
Finns i storlekarna M, L, XL, XXL och XXXL.

Asbest/rivningsäck
Glasfiberarmerad med innerliner.
70 liter.

Övrigt asbest
Proseal
AsbestGuard
Alron Glove bag - För raka rör.
Plastsäck märkt asbestavfall, 240 liter
Tejp märkt asbestavfall
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ALRON ACADEMY
Våra utbildningar levereras genom Alron Academy som är en in house-plattform för att kombinera
praktik med teori. Via utbildningen tryggas kunskapsnivån hos respektive deltagare, samtidigt
som ett kontinuerligt kommunikationsutbyte gör att vi kan utveckla våra metoder och produkter.
Alron Academy består av både fysisk och digital kommunikat ion där vi levererar kunskap baserad
på 40 års erfarenhet inom saneringskemi. Utbildningsprogrammet består av två delar; en grundutbildning för nya kunder samt en påbyggnadskurs för existerande kunder.

Kursupplägg
Utbildningarna bygger på fyra grundpelare;
s

Hur skapar vi bästa miljön för saneringsteknikern?

s

Hur skapar vi bästa ekonomin vid saneringen?

s

Hur uppnås högsta möjliga återställningsgrad efter saneringen?

s

Hur eliminerar vi alla farliga restprodukter vid en sanering?

Alrons Grundutbildning

Alron Certified

Grundutbildningen går igenom praktisk teori
och passar våra kunder med låg eller ingen
kunskap om Alrons kemi. Kursen går igenom
tillgänglig kemi samt appliceringsmetoder och
korrekt skyddsutrustning. Grundutbildningen
ger en god kunskap om vårt sortiment samt
användningsområden.

Kursinnehållet anpassas efter kunskapsnivån
hos våra deltagare. Här kombineras praktisk
lära med teori, samtidigt som vi går in på
djupet vad gäller ekonomi, dosering, funktion
och applikation. Efter utbildningen kan våra
kursdeltagare titulera sig som Alron Certified.

Framtidssäkrade produkter
Alron har i dag löpande utveckling av produktsortimentet med målsättningen att anpassa
produkterna efter kundens behov. Tack vare Alron Academy har alternativ till bland annat
klor och ozon utvecklas. Genom kunskapsinsamlingen från Alron Academy erbjuder vi våra
kunder framtidssäkrade produkter utan miljöfarliga restprodukter.
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Vi är en av Skandinaviens ledande leverantörer av kemiska och
biologiska produkter samt specialutrustning till saneringsbranschen.
Alron Chemical Co AB bildades år 1977 av docent Alvin Ronlan och en grupp
professorer vid Lunds och Stockholms Universitet. Affärsidén var att omvandla
forskningsresultat inom områdena organisk kemi, mikrobiologi och ytkemi till
praktiskt användbara produkter och metoder. Saneringsindustrin har från början varit
en av Alrons viktigaste marknader där man framgångsrikt tillämpat de kemiska- och
mikrobiologiska produkter som etablerats. Omfattande tester och utvärderingar av
Alrons medel och metoder har utförts under åren och nya marknader och användningsområden håller ständigt på att utforskas.
Alron bedriver även en omfattande konsult- och utbildningsverksamhet. Över 1000
saneringstekniker från Skandinaviens och övriga Europas ledande saneringsföretag har
deltagit i våra kurser vilket ger oss en unik överblick över kompetensen samt behoven
av nya produktlösningar som krävs i saneringsbranschen. Denna kombination av
branschkännedom och goda forsknings- och utvecklingsresurser är kärnan av Alron,
och försäkrar fortsatt utveckling av metoder och medel för sanering baserade på de
senaste upptäckterna inom mikrobiologi, kemi och teknik.
Ett av Alrons specialområden är ”diffusa” föroreningsproblem. Exempel på diffusa
problem är; rök- och mögellukt, kloridkorrosion efter PVC-bränder och infektioner
av olika typer av mikroorganismer. Luktmolekyler, kloridjoner, eller mikroorganismer
(virus, bakterier, mögel, eller mögel/bakteriesporer) kan alla bidra till att förorena miljön.
För att lösa problem, där vanliga rengörings- eller desinfektionsmedel och metoder är
otillräckliga och opraktiska, har Alron utvecklat medel och metoder baserade på ULV
(Ultra Low Volume) aerosolteknik för sanering av olika typer av diffusa föroreningar.

UTBILDNING OCH TJÄNSTER
Alron arrangerar kurser inom luktkontroll, fukt- och mögelsanering,
allmän sanering och mikrobiologisk oljesanering. Det finns även möjlighet
att utforma företagsspecifika utbildningar.
Kontakta oss för kursprogram och konsulttjänster inom
lukt, fukt, mögel & brandsanering.

Alla våra återförsäljare hittar du på www.alron.se
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