
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPPLÖSARE 
ALLMÄN INFORMATION 
FUNKTION: 
Propplösare är ett högkoncentrerat flytande medel 
för att lösa stopp i avlopp och ledningar.  
Propplösare rekommenderas för chockrengöring 
och löser stopp förorsakade av fett, tvålavlagring-
ar, hår och andra organiska rester.  
Propplösare skyddar mot ”tvålsten” som uppkom-
mer vid kontakt med fett.  Propplösare löser också 
andra föroreningar och håller avloppen rena.  
Löser även stopp som sitter en ”bit ner” i röret ef-
tersom Propplösare är tyngre än vatten sjunker 
den ner till stoppet och börjar verka. 
Innehåller Kaliumhydroxid 30-60%. 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: 
-propplösare användes vid akuta stopp i avlopps-
ledningar. 
-propplösare kan användas i förebyggande syfte.  
OBS! bör ej användas i rör eller på ytor där alumi-
nium eller zink förekommer. 
 
GÖR SÅ HÄR: 
-häll koncentrerad Propplösare i avloppet. Låt ver-
ka tills vattenytan sjunker, vilket indikerar att 
proppen lösts upp. Spola med rikligt med varmt 
vatten. Upprepa om nödvändigt. 
OBS! var försiktig vid dosering.  
Använd skyddsglasögon och skydda hud. Kraftigt 
frätande. Innehåller Kaliumhydroxid. 
OBS! användes ej i rör där frätande rengörings-
medel använts eller rester kan finnas kvar. 
 
DOSERING: 
I koncentrat. 
 

TEKNISK INFORMA-
TION 
SAMMANSÄTTNING: 
Kaliumhydroxid: - förtvålar fet smuts och gör 
den vattenlöslig.  
Produkttyp: -avloppsrensning 
Konsistens: -flytande 

Brandrisk: -ej brännbar 
Lagring: -inga speciella krav 
Lagringstid: -minst 12 månader 
 

HÄLSOINFORMATION 
ÅTGÄRDER VID  
OLYCKSHÄNDELSE 
Vid inandning: -Frisk luft och vila. Kontakta läka-
re om besvär kvarstår. 
Vid hudkontakt: -Tag av kontaminerad kläder. 
Spola med rikligt med vatten. Om skador, uppsök 
läkare. 
Vid förtäring: -framkalla ej kräkning. Drick ett par 
glas mjölk eller vatten. Till sjukhus. Visa etikett 
eller detta produktblad. 
Vid ögonstänk: -skölj omedelbart med mycket vat-
ten i minst 15 minuter. Till sjukhus snabbt 
(ögonläkare) 
Övrigt:- Mycket frätande produkt. Vid stänk i ögo-
nen är insatstiden mycket kort. Spola rikligt med 
vatten i minst 15 minuter. Kontakta ögonläkare 
även efter mindre stänk. Förvaras och hanteras oåt-
komlig för barn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MILJÖINFORMATION 
Se säkerhetsdatablad 
  
TRANSPORTKLASSIFICERING 
ADR   Ej tillämplig 
UN      Ej tillämplig 
Klass   Ej klassad 
 
 
Art nr 71010   12x1 liter 

Frätande 


