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Fläcktabell för torkade medikament 

Medicinsubstanser är ofta orsaken till att det uppstår fläckar på golvbeläggningar. Om de medel som finns listade nedan 

tas bort från beläggningen omedelbart uppstår inga fläckar. Fläckar kan inte uppstå förrän medlet torkat på ytan. En 

fläckbehandling kan göra att golvbeläggningen blir ljusare på stället där fläcken sitter. Stället kan återfå sitt ursprungliga 

utseende i stor utsträckning om det behandlas med t.ex. vårdande städprodukter i hög koncentration. Beroende på 

antalet fläckar och hur stora de är kan det efter fläckborttagning vara vettigt att göra en grundrengöring följt av en 

vårdande produkt för att få ett enhetligt utseende. Anpassa verkningstiden efter hur gammal fläcken är och vilken 

intensitet den har. Används medlet på stora ytor kan det medföra en besvärande lukt. 

Typ av fläck Rengöringsmedel Borttagning 

Infusionslösningar  Membranrengöringsmedel, Drak Aquaristik Se anvisningar i den tekniska broschyren. Kan ge obehaglig lukt vid rengöring 

av stora ytor. 

Dopamin 

 

Fosforsyrabaserat sanitetsrengöringsmedel 

(nya fläckar) 

 

Dismozon pur 

 

 

Apesin AP 100 

Exponeringstid: 5–10 minuter. 

 

 

Se anvisningar i den tekniska broschyren. Kan ge obehaglig lukt vid rengöring 

av stora ytor. 

 

Se anvisningar i den tekniska broschyren. Kan ge obehaglig lukt vid rengöring 

av stora ytor. 

Eosin G 

 

Membranrengöringsmedel, Drak Aquaristik  

 

 

Specialrengöringsmedel TAM** 

 
Dismozon pur 

Se anvisningar i den tekniska broschyren. Kan ge obehaglig lukt vid rengöring 

av stora ytor. 

 

Se anvisningar i den tekniska broschyren. Kan ge obehaglig lukt vid rengöring 

av stora ytor. 

 

Se anvisningar i den tekniska broschyren. Kan ge obehaglig lukt vid rengöring 

av stora ytor. 

Innehåller jod, ofärgat  

produkter: 

Betaisodona  

Braunol 

Mercuchrom 

Jodborttagningsset* (nora systems) 

 

Se anvisningar i den tekniska broschyren.  

Metylviolett Specialrengöringsmedel TAM** Fullständig borttagning ej möjlig. Se anvisningar i den tekniska broschyren. 

Kan ge obehaglig lukt vid rengöring av stora ytor. 

Rivanol 

Silvernitrat 

Membranrengöringsmedel, Drak Aquaristik Exponeringstid 10–60 minuter beroende på fläckens ålder. 

Se anvisningar i den tekniska broschyren. Kan ge obehaglig lukt vid rengöring 

av stora ytor. 

Färgade produkter som innehåller jod 

och andra färgade produkter: 

Cutasept G 

Octenisept G 

Skinsept G 

Braunoderm G 

Disulfinblå 

Kodan 

Dismozon pur 

 

Apesin AP 100 

 

Jodborttagningsset* (nora systems) 

 

Specialrengöringsmedel TAM** 

Exponeringstid: ca 15 minuter. 

 

Exponeringstid: ca 15 minuter. 

 

Se anvisningar i den tekniska broschyren.  

 

Se anvisningar i den tekniska broschyren. Kan ge obehaglig lukt vid rengöring 

av stora ytor. 

* Källa jodborttagningsset: nora systems GmbH, info@nora.com 

**  Källa specialrengöringsmedel TAM: Carl Roth GmbH + Co. KG, Schoemperlenstr. 1-5 76185 Karlsruhe, www.carlroth.com  

 Komp. A: https://www.carlroth.com/en/en/a-to-z/hydrogen-peroxide/p/9681.1  

 Komp. B: https://www.carlroth.com/en/en/a-to-z/sodium-hydroxide-solution/p/4357.1  
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