
 
 

 
 

 

 

Utbildning med Alron Academy 23-24e april 2020 
 
Mellan 23-24e april anordnar Alron Academy en två-dagars-kurs för alla er med anknytning till 
saneringsbranschen, där du och/eller din personal får lära er en rad olika metoder för att kontrollera och 
avlägsna dåliga lukter, mögelväxt och fukt på bästa sätt.   
Kursen ger dig verktygen för att välja rätt metod och insats vid olika typer av skador och lukter för att nå bästa 
möjliga saneringsresultat. Den ger dig även fördjupad kunskap inom områden som ofta bedöms vara mycket 
svåra även för erfarna sanerare. Ni får insikt i den senaste tekniken, teorin likväl som praktiken inom området 
lukt-, fukt- och mögelsanering.  
Vi blickar även framåt och går bland annat igenom senaste utvecklingen av våra produkter och maskiner. 
  
Tid och plats: 
Kursdagarna äger rum mellan 23-24e april 2020, med start Dag 1 klockan 09.00.  
Kursplatsen är Alron Chemicals kurslokaler på Hagsvängen 6 i Strängnäs. 
  
Kursdagarnas innehåll: 
Dag1 
• Grundläggande saneringsteori. 
• Miljöaspekter vid sanering. 
• Luktsanering 
• Desinficering 
• Metoder och tillvägagångssätt för de vanligaste skadorna. 
• Produktpresentation 
• Appliceringsmetodik 

Dag 2 
• Praktiska övningar 
• Gästföreläsare 
• Säkerhet & -utrustning 
• Frågestund 

  
Obs! Agendan kan komma att justeras. 

  
Priser 
Deltagaravgift: 4995kr /pers. 
I priset ingår: 
• Kursavgift, kursmaterial, Frukost, Lunch och fika båda dagarna.  

 
Övernattningspaket: 6995kr /pers. 
I priset ingår: 
• Kursavgift, kursmaterial, frukost, lunch och fika båda dagarna. 
• Hotellövernattning i enkelrum, gemensam 3-rätters-middag inkl. 4st dryckesbiljetter   

samt hotellfrukost på Gripsholms Värdshus i Mariefred. 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

Varför gå på saneringskurs? 

Sanerarens uppgift är att återställa skadade föremål, byggnader och miljöer till skicket innan skadan. 
Målsättning med en saneringskurs är att lära ut metoder som gör detta möjligt effektivt, ekonomiskt 
och säkert. 

Det är självklart att man skall välja metoder och medel i sin sanering som inte ersätter gamla skador 
med nya. Det finns en stor misstänksamhet mot ”kemi”, som har sin grund i ett antal stora och 
allvarliga föroreningsskandaler (Hammarby Sjöstad, Hallandsåsen, etc.) och en gedigen okunnighet 
om kemi. Valet av saneringskemikalier är därför särskild viktigt. 

Man kan inte begära att alla sanerare skall ha en doktorsexamen i kemi. Det måste nödvändigtvis bli 
kemileverantörens uppgift att försäkra att de kemiska medlen uppfyller högt ställda (och lagens) krav på 
miljö- och hälsopåverkan. 

En fråga som allt som oftast lämnas obesvarat är, vad lämnas kvar efter en sanering? 

Det kanske beror på att svarat kan vara väldigt obekvämt. Skandalerna ovan beror alla på att man 
inte har gett ett ärligt svar på denna fråga. 

 

Vet du vad du lämnar efter dig när du sanerar med natriumhypoklorit eller ozon? 

Vilka risker tar du om du använder natriumhypoklorit på ytor som nyligen behandlats med ett surt 
rengöringsmedel? 

Dessa och många andra frågor kommer att besvaras på vår kurs, som har som målsättning att göra 
dig till en bättre och säkrare saneringstekniker. 

   
Ta chansen för dig och ditt företag att förskansa er ny kunskap och ta del av våra produkters unika fördelar. 
Sista anmälningsdatum är 31 mars 2020, för avbokningar som sker efter sista anmälningsdatum debiteras ev. 
logikostnad. 
 
För mer information eller bokning är du varmt välkommen att kontakta oss på 0152-134 75 eller 
info@alron.se. 

 

Välkommen! 

 

mailto:info@alron.se

