
Rengöring till luftvärmepumpar
För maximal prestanda och livslängd

Produktinformation

7. När rengöringstabletten är helt upplöst kan du skruva på munstycket på  
 flaskan. Det varma kranvattnet har nu blivit en mycket effektiv och miljö- 
 vänlig rengöringsvätska. 

8. Skaka sprayflaskan och börja städa med din hållbara värmepumpsren  
 göring. Spraya på alla delar av innedelens lameller. Börja spraya ovanifrån  
 och fortsätt ner, se till att värmepumpsrengöringen tränger in överallt. 
 Applicera endast halva flaskan och undvik att spraya på elektronik, vägg- 
 ar samt tapeter. 

9. När du applicerat halva flaskan, låt rengöringen verka i ca 10–15 minuter. 

10. Använd en tom PET-flaska eller en sprayflaska som du tidigare haft hem 
 ma och applicera munstycket från den medföljande sprayflaskan och fyll  
 med varmt vatten. 

11. Spraya med vatten på hela innedelens lameller. Värmepumpsrengöringen  
 kommer att rinna ut via dräneringslangen. Undvik att spraya på väggar,  
 tapeter samt elektronik. 

12.  Torka av innedelen med den medföljande microfiberduken. 

13. Nu är värmepumpsrengöringen genomförd. Vänta i cirka 40–60 minuter  
 innan du startar upp värmepumpsanläggningen på nytt.      

www.sverigepumpen.se
kundtjanst@sverigepumpen.se

Kinnan AB

Företaget bakom Sverigepumpen, Kinnan AB grundades 1989 med målet att ge svenska 
folket ett bättre inomhusklimat. Ett mål och motto som kvarstår än idag. 2004 föddes formen 
för konceptet ”Sverigepumpen” som från början utvecklades genom att anpassa värmepumpar för 
de svenska hemmet och det svenska klimatet. Vi är ingen tillverkare av värmepumpar utan väljer 
ut de allra bästa produkterna på marknaden och gör dem ännu bättre innan vi ger dem stämpeln 
Sverigepumpen. 

Genom hårt jobb har vi utvecklat konceptet och produkterna i strävan efter att bli nummer ett på 
inomhusklimat. Resultatet har blivit en bredare produktportfölj med marknadens ledande klimat-
produkter. 

Vi strävar efter det perfekta inomhusklimatet för alla våra kunder.

     Pumprent tablettrefill kan beställas på sverigepumpen.se/pumprent 



   Varför Pumprent?

Underhåll din luftvärmepump med miljövänliga värmepumpsrengöringen Pumprent 
och ta bort damm, smuts och bakterier som fastnar på innedelens lameller. Regel-
bunden värmepumpsrengöring gör din luftvärmepump effektivare och mer hållbar. 
  Pumprent är en miljövänlig och hållbar värmepumpsrengöring som endast består av 
vatten och en tablett. Den miljövänliga rengöringstabletten löser du upp i kranvatten 
och kan smidigt och enkelt börja städa med din hållbara värmepumpsrengöring.  

Återanvänd din flaska efter genomförd rengöring. Fyll upp den med kranvatten och 
lägg i en ny rengöringstablett. Värmepumsrengöring utan plastavfall!

   Användning 

Pumprent är avsedd för luftvärmepumpens innedel. Applicera endast värme-
pumpsrengöring på innedelens lameller. Luftvärmepumpens innedel bör rengöras 
med Pumprent en till två gånger per år. Vi rekommenderar att denna typ av ren-
göring genomförs mellan den stora servicen som vanligtvis sker var 2-3 år och 
som utförs av en certifierad installatör. Denna typ av värmepumpsrengöring är 
inte en ersättning för den stora servicen. 

En tablett räcker till två rengöringar av din värmepump. 

1 2 3 4

Fyll upp med 
varmt vatten

Tillsätt 1 st tablett 
och vänta 20 min

Skaka flaskan så  
innehållet blandas

Spraya

   Startpaket - Pumprent

Med Pumprent kan du enkelt och smidigt skapa en miljövänlig och hållbar värme-
pumpsrengöring med endast kranvatten och en tablett. Fyll upp sprayflaskan som 
medföljer med kranvatten och tillsätt en rengöringstablett, se hur kranvattnet 
förvandlas till värmepumpsrengöring på bara några minuter. Spraya värmepumps-
rengöringen på innedelens lameller. Efter att du sprayat, torka av innedelen med 
Pumpsrents microfiberduk.  
En tablett räcker till två rengöringar av din värmepump. Värmepumpsrengöringen 
är endast avsedd för värmepumpens innedel.

I startpaket ingår: 

• 1 återanvändbar sprayflaska (500ml)
• 1 miljövänlig rengöringstablett
• 1 microfiberduk för rengöring av 

innedelen

   Refill - Pumprent

Rengöringstabletter för rengöring av värmepumpens innedel. Använd sprayflaskan 
och lös upp en rengöringstablett i 500ml varmt kranvatten och börja din värme-
pumpsrengöring. 

En tablett räcker till två rengöringar av din värmepump. Använd halva flaskans 
innehåll för en innedel.  

I refillen ingår: 

• 2 miljövänliga rengöringstabletter

   Instruktioner för användning – steg för steg

1. Stäng av innedelen och gör värmepumpsanläggningen helt strömlös.

2. Öppna frontpanelen på innedelen och avlägsna respektive filter (luft- 
 reningsfilter samt ”svarta filter”).

3. Säkerställ att all elektronik är skyddad mot vätska.

4. Dammsug försiktigt innedelens lameller med ett mjukt munstycke så löst
damm försvinner.

5. Fyll upp flaskan med 500ml varmt kranvatten i den medföljande spray- 
 flaskan.

6. Lägg i den miljövänliga rengöringstabletten i sprayflaskan och låt hela
tabletten bli upplöst innan användning. I de flesta fall är rengöringstab- 

 letten upplöst inom 20–30 minuter. Ett tips för att påskynda upplösning- 
 en är att vänta med att sätta på munstycket på sprayflaskan. 

Forts. nästa sida     




