
www.odorklenz.eu

SPORT LAUNDRY

Nytt banbrytande miljö- och användarvänligt additiv för klädtvätt. Tar bort starka 
organiska lukter, doftämnen och kemikalier genom att absorbera och neutralisera dem. 

OdorKlenz SPORT Laundry Additive är fritt från parfymämnen och ger luktneutrala resultat. 
Produkter med Den Blå Krans från Astma-Allergi Danmark har gått igenom en riskbedömning 

och gör att du kan känna dig trygg med att risken för allergi ska vara minimal.

PARFYMFRI

LÄMPLIG FÖR PERSONER SOM LIDER AV DOFTALLERGI  
OCH MCS (LUKT OCH KEMISK KÄNSLIGHET)
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ODORKLENZ SPORT LAUNDRY ADDITIVE

Odorklenz SPORT Laundry Additive

CLEAN HAS 
NO ODOR

        Fungerar 
mycket bra!

Ricky Sørensen - Centralledare
Lagledare och personlig tränare

FITNESS WORLD, Danmark

"Jag har testat OdorKlenz Sport 
grundligt för alla mina träningskläder 
under en lång tid, och jag måste säga 
att produkten fungerar mycket bra!

Mina träningskläder luktar rent 
och är fria från dåliga odörer, 

och den gamla svettlukt återkommer 
inte under träning.

OdorKlenz är även enkelt att använda 
och deklarerat i samarbete med 

Astma-Allergi Danmark."
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CLEAN HAS 
NO ODOR

Tar bort lukter som tvättmedlet inte kan!

Har du problem med att ta bort svettlukt från dina var-
dags- eller träningskläder? Om så är fallet har vi lösning-
en på problemet.

Att ta bort svettlukt från kläder kan vara en svår upp-
gift, men nu kan du med säkerhet ta bort svettlukt i 
kläder utan att använda hårda kemikalier eller mas-
kerande dofter. Kläder och textilier som har läm-
nats i sportväskan i flera dagar kan nu bli rena ge-
nom att dem tvättas med en dos av OdorKlenz SPORT 
Laundry Additive.

SPORT Laundry är optimerad för att neutralisera och eli-
minera envisa svett- och kroppsodörer i dina sportklä-
der. Den är skonsam nog att brukas på DRI-Fit kläder och 
yogabyxor, samtidigt som den är tillräckligt stark för att 
ta bort luktkällan utan att använda maskeringsmedel 
eller giftiga kemikalier.

SPORT Laundry är ditt första försvar mot dålig lukt. Tex-
tilfibrerna, som oftast finns i sporttröjor, DRI-Fit och 
polyester, är kända för att behålla de svett bakterier-
na. Med den revolutionerande OdorKlenz-tekniken kan 
du nu neutralisera och eliminera bakterier som orsakar  
dålig lukt.

Traditionella tvättmedel är inte utformade för att ta bort 
de envisa lukterna som svett och kroppslukt, utan mas-
kerar dem istället med doft och parfym. Ibland blir kun-
derna vilseledda att tro, att lukten har försvunnit från 
deras kläder efter en första tvätt, bara för att senare 
märka att lukten kommer tillbaka och starkare än förut.

Kanske har du sett sporttvättmedel, som hävdar att det 
tar bort svett- och kroppslukt genom användandet av 
enzymer i tvättmedlet. Om du inte är förtrogen med den 
här terminologin, är ett enzym en protein, som läggs till 
i ett tvättmedel för att påskynda kemiska reaktioner.

En snabb, men enkel förklaring på hur det ska fungerar, 
är att proteinerna i enzymet skickas ut för att "äta upp" 
bakterierna. Problemet är dock, att för att enzymet ska 
vara effektivt, ska det vara den rätta enzymet för den 
specifika lukten, och det ska användas under ideala till 
nästan perfekta förhållanden.

Eftersom att organisk lukt är en komplex kemi av syror, 
aldehyder, svavelföreningar, ketoner och aminer för att 
nämna några, behöver du en produkt och en teknik som 
kan attackera och bryta ner dem.

OdorKlenz äger en patenterad process, där man till-ver-
kar metalloxider (ofarliga jordmineraler), en process 
som markant ökar dessa oxiders användbara ytarea och 
porvolymen. Dessa ökningar gör det möjligt att utnytt-
ja hela materialvolymen till kemisk neutralisering och 
inte bara den utvändiga ytan. Vi får aktiviteten från na-
no-material, utan att de är nanopartiklar.

SPORT Laundry är en enkel metod för att säkert och 
snabbt ta bort lukt- och doftämnen från alla textilier 
som går att tvätta i maskin. Tillsatsen är speciellt utfor-
mad för att avlägsna envis svettlukt, särskilt i syntetis-
ka tyger och sportkläder. Tillsatsen är mild nog för alla 
sporttyger och innehåller inte hårda kemikalier, blek-
medel eller överväldigande dofter

– din tvätt blir således fri från kemi och lukt!

SPORT Laundry är inte ett tvättmedel, men ett säkert 
och effektivt additiv, som tar bort starka lukter såväl 
som doft och kemiska ämnen i tvätten som vanliga 
tvättmedel inte kan ta bort.

SPORT Laundry är säker att använda på bomull, delikat 
lingeri, nylon, polyester, spandex, tvättbara spetsar, ray-
on och ull, och alla andra tvättbara textilier. Produkten 
bör inte användas tillsammans med blekmedel eller 
ättika, eftersom det kommer att begränsa den totala 
effektiviteten.
 
SPORT Laundry är perfekt för idrottare i samband med 
svårlösta lukter som kommer från svett, urin, avföring 
och kräkas. Tekniken neutraliserar lukter i stället för att
maskera dem med dofter, som många tvättmedel och 
andra additiv gör, vilket gör produkten perfekt för per-
soner som är känsliga mot kemi och dofter.

BESÖK WEBSHOPEN WWW.ODORKLENZ.EU

VAD KAN ODORKLENZ GÖRA FÖR DIG?
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Odorklenz SPORT Laundry Additive

   Ta bort svettlukt 100% från dina kläder 
t.ex. DRI-Fit samt alla andra polyester-
baserade fitness- och sportkläder.

   Ny patenterad högteknologisk produkt 
från USA.

  En produkt som faktiskt fungerar!

   OdorKlenz är ett luktborttagningsmedel som 
används tillsammans med ditt tvättmedel.

  Från endast 3 kr. per tvätt.

  Säker att använda för dig och din familj.

   Deklarerat i samarbete med 
Astma-Allergi Danmark.

   Lämplig för personer som är känsliga mot 
kemi och dofter.

   Ta bort alla lukter och kemiska ämnen fra 
dina tvättbara textilier.

   Inga parfym eller starka kemikalier.
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Tar bort lukter som tvättmedlet inte kan!

Om du vill förebygga allergi, är det lämpligt att köpa 
produkter deklarerade i samarbete med Astma-Allergi 
Danmark.

Den Blå Krans gör det enklare att minimera risken för 
kontaktallergi.

Alla ämnen kan ge allergi. Men en del ämnen ger oftare 
allergi än andra. Astma-Allergi Danmark ställer krav om 
att ämnen, som har gett allergi hos flera personer, inte 
finns i produkterna från Den Blå Krans.

Det innebär bl.a. att följande ämnen inte får användas 
i produkterna:

• Parfym – både naturliga och syntetiska
•  Tillsatser av formaldehyd och kemiska föreningar som 

avger formaldehyd
• Kathon, MI och MCI
• Kolofonium

För att värdera produkten har Astma-Allergi Danmark 
fått full insikt om de använda innehållsämnen, och på 
så vis är det enklare för dig att skydda dig själv och din 
familj, när det gäller allergi.
Du kan läsa mer om Den Blå Krans här:
www.denblaakrans.dk

ARV OCH MILJÖ
En del personer är ärftligt disponerade för att utveckla 
allergi, och de befinner i särskild risk.

Men när det gäller kontaktallergi, har inte arv så stor 
betydelse. De ämnen, du möter i din vardag, riskerar 
du att utveckla allergi för. Det gäller därmed att man 
försöker undvika ämnen i t.ex. dina kläder, om du vill 
förebygga kontaktallergi.

Då parfym är en av de stora bovarna, är det en stor 
fördel för alla – speciellt barn – att undvika parfymerade 
produkter.

Ju mer du utsätts för ett ämne, desto större är risken att 
du utvecklar allergi. Och det betyder större risk för dig, 
vad du rent faktisk utsätter dig själv för, än om du på 
grund av arv befinner dig i särskild risk.

DU KAN FÖREBYGGA KONTAKTALLERGI
Kontaktallergi är den enda allergin, som kan förebyg-
gas. Därför finns det en poäng att använda OdorKlenz 
för att ta bort onödiga kemikalier från din tvätt.

DEN BLÅ KRANS
Ett ideellt allergimärke

VARFÖR SKA MAN KÖPA PRODUKTER FRÅN DEN BLÅ KRANS?

Är din nuvarande luktborttagningsprodukt i textilier:

• miljövänlig?     • parfymfri?     • baserad på naturliga ingredienser? 
• deklarerat i samarbete med Astma-Allergi Danmark?

Det är OdorKlenz!
Vi tänker på dig och din familj
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Odorklenz SPORT Laundry Additive

Med tanke på de olika typerna av tvättmaskiner och 
inställningsmöjligheter som finns vid klädtvätt, har vi 
utarbetat en bruksanvisning och några tips på hur du 
säkerställer att produkten fungerar som förväntat.

OdorKlenz Sport Laundry Additive tar bort lukt, såväl 
som doft och kemiska ämnen från dina textilier – men 
är inte ett tvättmedel. Du bör därför använda den med 
doftfritt tvättmedel, vilket säkerställer att fläck och syn-
lig smuts tas bort från tvätten. Var medveten om att när 
du använder tvättmedel med doft ökar konsumtionen 
av OdorKlenz eftersom additivet kommer att använda 
energi för att ta bort doften från tvättmedlet.

Läs alla bruksanvisningar till produkterna och följ dem 
så noggrant som möjligt. Bruksanvisningarna följer här 
nedan:

Skaka grundligt varje gång före användning. Tillsätt 
additivet tillsammans med ditt vanliga tvättmedel för 
att ta bort lukten ur tvätten. För bästa resultat används 
varmt vatten; för ej användas tillsammans med blek-
medel eller ättika. Håll dunken försluten när den inte 
används, för att bibehålla produktens effektivitet.

Vid front-/toppmatade tvättmaskiner ska additivet till-
sättas tillsammans med ditt tvättmedel i tvättmedels-
facket.

Klädtvätt OdorKlenz

2 kg 30 ml

4-6 kg 60-70 ml

8-10 kg 120-140 ml

Den är säker att använda på bomull, delikat lingeri, ny-
lon, polyester, spandex, tvättbara spetsar, rayon och ull, 
och alla andra tvättbara textilier.

Inte avsett för användning tillsammans med blekmedel 
eller på kläder som bara ska kemtvättas, eller på läder, 
satin, silke eller mocka.

Produkten är säker för miljön och tillverkad av paten-
terade material. Den är säker att använda i alla slags 
tvättmaskiner.

För att additivet i ska fungera bäst, ska det komma i 
kontakt med den problematiska luktkällan.

Här kommer extra förslag och tips som kan användas 
för att främja kontakten mellan produkten och den pro-
blematiska luktkällan/kemiska källan under tvätten.

UNDVIK ATT ANVÄNDA:

•  Program med förtvätt eller försköljning. 
Undvik att använda program med förtvätt eller förskölj-
ning. Om din maskin har dessa programtyper och du har 
hällt i additivet i tvättmaskinen, kommer det sannolikt 
att avlägsnas från tvätten innan det har haft tid att på-
verka luktkällan.

•  Om additivet vikts in i textilier.
Undvik situationer där additivet inte kan röra sig fritt i 
tvätten. Eftersom additivet inte uppför sig som ett tvätt-
medel, ska det kunna röra sig fritt inuti tvättmaskinen 
för att komma i kontakt med den problematiska lukt-
källan.

•  Överfull med tvätt.
Om tvättmaskinen är överfull, får additivet svårt att ar-
beta som det ska. Mängden smuts kan vara för hög i 
förhållande till den rekommenderade doseringen, och 
additivet kanske inte klarar att fullständigt komma i 
kontakt med samtliga luktkällor i tvätten.

•  Får inte användas tillsammans med blekmedel, 
ättika eller andra tillsatsämnen.

GÖR SÅ HÄR:

•  Använd tvättprogram med normala varvtal (ull/
fintvätt har t.ex. reducerade varvtal).

•  Använd varmt vatten i stället för kallt vatten. Idealt 
vid 30-90°C.

• Gör en extra sköljning efter en avslutad tvättcykel.

•  Om din tvättmaskin fördelar tvättmedel vid bestämda  
tidpunkter under tvätten, ska du se till att additivet 
fördelas under huvudtvätten, INTE under förtvätten 
eller den sista sköljningen.

•  Vid tvättning av sportkläder är det fördelaktigt att 
tvätta kläderna kort efter användning (inom 1-2 da-
gar) och i mindre portioner (2-3 kg), eftersom detta 
minskar förbrukningen av additiv.

BRUKSANVISNING – REKOMMENDERADE TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
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Tar bort lukter som tvättmedlet inte kan!

OdorKlenz produkter innehåller en blandning av mil-
jövänliga metalloxider inkl. magnesiumoxid (MgO), 
magnesiumhydroxid (Mg(OH)2), zinkoxid (ZnO) och  
titandioxid (TiO2).

OdorKlenz unika tillverkningsprocess leder till material 
som har förmågan att neutralisera ett brett spektrum 
av kemikalier, men har samtidigt de miljö- och använ-
darvänliga  egenskaper som kännetecknar jordens mi-
neraler.

Dessa produkter är mångsidiga och pålitliga när det gäl-
ler att ta bort svårlösta lukter och kemi, och de är sam-
tidigt säkra för användning i hemmet för människor och 
husdjur.

I vissa fall är det en bra idé att blötlägga sin tvätt eller 
andra tvättartiklar före tvätt. Det kan vara bra att göra, 
för att få bort den värsta lukten, och dessutom hindrar 
det den värsta smutsen från att hamna i din tvättmaskin.

Här kommer våra rekommendationer för hur du blötläg-
ger tvätten, innan du tvättar den i tvättmaskinen:

•  Välj ut en hink eller behållare som lämpar sig för de 
artiklar du vill blötlägga i Sport Laundry (tvätten ska 
kunna flyta fritt).  

•  Fyll upp den tomma behållaren med tillräckligt myck-
et varmt vatten, så att vattnet täcker tvättartiklarna 
helt. (Placera inte kläder ännu).  

•  Sedan tillsätter du additivet (60-120 ml). Rör om kraf-
tigt för att blanda ut additiv med vattnet.  

• Lägg i tvätten som du vill blötlägga.

•  Låt tvättartiklarna ligga i blöt, i minst 30 minuter (ju 
längre tid, desto bättre resultat). Rör om för att blanda 
ut additivet med vattnet, om det ser ut som att addi-
tivet har lagt sig på botten.

•  När blötläggningen är klar, plockar du upp tvättartik-
larna och lägger dem i tvättmaskinen. Följ dina vanli-
ga tvättråd enligt rekommendationerna på dina tvätt-
artiklar. Du behöver inte tvätta med additivet igen.

TIPS:

•  Rör om då och då under blötläggningen för ett bättre 
resultat.

•  Använd varmt vatten istället för kallt vatten under 
blötläggningen och i tvättmaskinen.

•   Ställ in din tvättmaskin till att skölja extra noga mot 
slutet av tvättcykeln.

GÖR INTE SÅ HÄR:

•  Överfyll inte blötläggningsbehållaren. Om du över-
fyller behållaren, blir det svårt för additivet att verka 
som det ska. Mängden smuts och dålig lukt kan vara 
så stor, att additivet och dess rekommenderade dos, 
inte kan skapa tillräcklig fysisk kontakt med alla källor 
till dålig lukt.

•  Använd inte i kombination med blekmedel, vinäger 
eller andra tillsatser. Detta motverkar additivets funk-
tion.

BLÖTLÄGGNING – REKOMMENDERAS FÖR STARKA LUKTER

VILKA VERKSAMMA ÄMNEN INNEHÅLLER ODORKLENZ?



OdorKlenz EU
Ellegårdvej 18

DK-6400 Sønderborg
Tel. +45 3840 5493
info@odorklenz.eu
www.odorklenz.eu

OdorKlenz produkter används framgångsrikt för otaliga uppgifter

SVETT

RÖK

LANTBRUK

KULMÖGELLUKT

BARN

ÄLDRE

HUSDJUR

KEMI I TEXTILIER

DOFTALLERGI / KEMISK INTOLERANS (MCS) 

MATOS

SPORT


