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Mirakelmedlet!
Abnet är det enda medel som behövs till husbilen, hemmet, båten, personbilen ja vad som helst faktiskt.
Komplettera med en flaska diskmedel, för även om Abnet fixar disken har det inte godkännande som antibakteriell produkt.

Reklamen lovar guld och
gröna skogar: Miljövänligt.
Överträffar allt vad rengöringsmedel heter på marknaden.
Hm, tänkte vi och provade.
Testad av Steoch Felix Janeld
Text och foto Stefan Janeld

P
En lång borste att skrubba med är
praktiskt. Högtryck fungerar också
mycket bra ihop med Abnet. Men på
bodelen finns för mycket som kan ta
skada av en missriktad stråle. ”Better
safe than sorry”.
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å Allt för Sjön ser jag en monter fylld
med flaskor och dunkar. ”Abnet –
Technique de la Vigie” skriker skyltmaterialet ut. Jag rotar bak i hjärnvindlingarna efter skolfranskan, försöker härleda vad
Vigie kan vara för något och vad tekniken i
så fall ska hjälpa mig med. Går bet och ställer
istället frågan till monterpersonalen.
Döm om min förvåning när jag upplyses
om att det är allrengöringsmedel. De la Vigie
är en hänvisning till orten där medlet föddes,

översättningen blir ”Abnet från Vigie”. Jag
kan inte nog understryka hur ointresserad
jag är av rengöringsmedel. Särskilt sådana
som poppar upp på mässor och lovar runt.
Men jag är artig och låtsas vilja veta mer.
Efter någon minut förbyts min artighet
till verklig nyfikenhet. Efter tio minuter har
vi bytt visitkort och kommit överens om att
jag ska testa produkten. Jag har svårt att tro
att produkten kan leverera vad de utlovar.

Abnet är helt fritt från lösningsmedel. Det
löser därför inte smuts. Istället tar medlet
bort den statiska laddningen som är förutsättningen för att smuts fastnar på en yta.
Teorin är simpel. Allt som rör sig laddas
med statisk elektricitet, laddningen får partiklarna att fastna. Du kan själv testa teorin
hemma med en ballong. Gnugga ballongen
mot håret och håll den mot taket. Den fastnar
eftersom den är statiskt laddad. Abnet tar
bort den statiska laddningen och smutsen
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En riktig smutsfälla är silikontätningen under alkoven.
Många har gett upp att få den ren igen – ingen större
utmaning för Abnet.

Närkontakt med svart stötfångare har lämnat trista spår. Efter en tids
gnuggande med nagelborste och trasa är det nästan som nytt igen.
Photoshop har inte gjort jobbet!

faller av likt ballongen till golvet när den
statiska elektriciteten försvinner.

Så långt teori. Nu står praktik på schemat.
Jag och Felix ska tvätta en Solifer som färdats
på skitiga vårvägar. Bilen har kulhamrad aluminiumfasad, utanpåliggande fönster, otaliga meter tätningslist och en alkov med den
notoriskt smutsiga silikontätningen undertill. Dessutom har någon lyckats skrapa vänster sida rejält mot en svart kofångare.
Abnet säljs som koncentrat. Man spär det
i vatten med olika koncentration beroende
på hur man ska använda produkten. Vi väljer
10% lösning. Det är lämpligt som avfettning.
Blandningen sker i sprayflaska med mycket
smart gradering på halsen. Först vatten upp


Jobbet slutfört. Solifern är åter ren och redo för uthyrning.

Mattan ut till båtplanen på Yamaha
Center i Haninge
var rejält smutsig
efter hundratals
oljiga skosulor.
Nagelborste,
Abnet och trettio
sekunders gnuggande gav detta
resultat.

Halkmönstrad aluminium är ingen lek att få ren. Vi saknade husbil med
smutsiga aluminiumfotsteg. En motorbrunn på en Buster aluminiumbåt
fick agera vikarie.
Denna var rejält
smutsig av ingrodd
olja. Men det tar
inte längre tid
att få bort detta
än det tar att få
bort någon annan
smuts. Abnets sätt
att ”lyfta” smutsen
istället för att lösa
den är lika effektiv
på alla ytor och all
form av smuts.
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till strecket som indikerar 600ml. Sedan är
det streck med procenttal angivna. Enklare
kan det inte bli.

Jag sprayar och Felix borstar med mjuk
borste. Det löddrar friskt. Vi går efter med
en handduk, gör punktinsatser där vi missat
eller där smutsen sitter hårdare och spolar av.
Det blir väldigt rent, dessutom känns ytan
torr och fin. Inga rester från rengöringsmedlet, inget kvarvarande fett.
Under testet står vi i solen och arbetar.
Inte idealiskt. Ibland torkar ytan innan vi
hinner skölja av den. Vi får arbeta på mindre
ytor i taget. Här och där uppstår rinningar
när vi inte är snabba nog – det är bara att gå
över ytan en gång till. På skuggsidan kunde
vi arbeta över större yta och ändå slippa rinningar.
I överkant fönster och på den nedre längsgående listen fastnar medlet i springorna.
Att efter cirka tio minuter skölja en extra
gång just på dessa ställen ger snabb belöning.
Jösses vad med smuts det fastnar där. Smuts
som är mycket svår att komma åt, osynlig för
ögat. Men ger man det lite tid ”lyfter” Abnet
smutsen och det är bara att spola bort den.
Det tog en halvtimme att få den sju meter
långa Solifern skinande ren. En deciliter i
koncentrerad form gick åt, vi snålade inte.
Med ett literpris på 250 kronor skrevs kostnaden till 25 kronor. Knappast dyrt. Var

noga att inte blanda mer än du behöver.
Färdigblandad lösning är färskvara. På en
månad har 70% av medlet brutits ned av vattnet. Efter två månader finns inget medel kvar
i flaskan, bara vatten. Miljövänligt således.
Koncentratet däremot klarar sig i fem år utan
minskad effekt.

■



1 liter kostar 250 kronor, 5 liter 800 kronor.

Vi tycker:
En mångsidig och kompetent produkt, lika bra på textil som hårda ytor.
Att kunna kasta ut varenda flaska skvalp
man har i stuvutrymmen, städskåp och
under diskbänken är attraktivt. Inga mer
specialprodukter för toan, köket, fönstren, fälgarna, markisen, skinnklädseln
och så vidare.
Medlet angriper varken plastrutor, lister
eller tätningsmedel. Viktigt när man ska
tvätta husbil. Skönt att slippa handskas
med starka kemikalier som förstör såväl
hud som natur och ändå få ett resultat
som överträffar alla förväntningar till ett
pris som är lägre än traditionella produkterna.
Enda nackdelen är att det kan vara
svår att få fatt i. Men ett återförsäljarnät
är under uppbyggnad. På importörens
hemsida kan du finna återförsäljare,
www.papillon-clean.se

Tips!

• Om borsten inte riktigt förmår
arbeta bort smutsen så använd en
trasa.
• En liten nagelborste är behändigt
för extra envisa fläckar. Särskilt
nyttig är den på textil där den
arbetar in syre i materialet som
hjälper tensiderna i att verka.
• Det är ingen god idé att bara
spraya och skölja av. Mekanisk
rengöring med borste gör jobbet
effektivare.
• Blanda inte för fet lösning.
Effekten vid 10% lösning är mer
än nog i de flesta fall. Spraya heller
inte för tjockt om fläcken är envis.
Bättre att spraya tunt borsta, spola
och sedan spraya tunt igen.

Vi hade inte tillgång till någon smutsig markis. Men väl ett
rejält skitigt båtkapell. Fullt med jordslag. Det tog mindre
än en minut att få detta resultat. Att Abnet kan kallas ett
renoveringsmedel är ingen större överdrift.
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