
 

Test: Zebla Lugtfjerner – 

Nedbryder lugten og sig selv 

fuldstændig 

3. november 2013 af Rasmus Rasmussen 

Vi kender 
alle lugten af surt fodtøj efter sportsaktiviteter 

eller blot daglig brug. Danske Zebla har 

udviklet en brugervenlig og miljørigtig spray, 

der effektivt fjerner lugten fra selv de sureste 

løbesko. Læs om spray’en fik bugt med vores 

virkelig dårligt lugtende sko. 

Kort info om produktet: 

 Nedbryder aktivt lugten 

 Biologisk nedbrydeligt 

 Miljøvenligt 

 100 ml sprayflaske, rækker til ca. 100 

par sko 

 Vejl. pris: Kr. 85,- 

 

 

 

 

 

 

 

Let at bruge: 
Vi valgte at vende skoen på hovedet, når den 

skulle sprøjtes til af lugtfjerneren, så 

sprayflasken vendte med spray-delen opad. 

Samtidig gav det mulighed for at sprøjte helt 

ud i den forreste del af skoen. 

Fjerner effektivt lugten: 
Vi var meget spændte på resultatet og havde 

ikke den store tiltro til produktet. Skoene, vi 

afprøvede lugtfjerneren på, havde været brugt 

på utallige løbeture og havde en permanent 

sur lugt. De havde sågar været en tur i 

fryseren, da det skulle dræbe de bakterier, der 

skaber en dårlig lugt men uden det store held. 

Til vores store forbløffelse var den sure lugt 

væk, og skoen lugtede ligefrem godt. Der var 

ganske enkelt ikke spor af den sure lugt, 

hvilket Zebla også skriver i 

brugsvejledningen: Med Zebla Lugtfjerner 

bliver lugten aktivt og effektivt fjernet og ikke 

blot camoufleret. 

Det er enzymer og rensende mikroorganismer, 

der fjerner den organiske syre, hvilket giver 

de sure sko. Vi oplevede endda, at den friske 

duft blev der selv efter flere løbeture. 

Naturligvis vil den sure lugt komme igen, 

men med denne lugtfjerner fra Zebla kan man 

udskyde det i noget tid. 

Vi anvendte også sprayen i vores 

hverdagssko, som også havde fået en mindre 

heldig lugt efter nogle lange arbejdsdage, og 

her var resultatet akkurat det samme: Den 

grimme lugt ud og den friske duft ind. 

Facit 
Det danske mærke, Zebla, har her udviklet en 

lugtfjerner, der effektivt fjerner lugt fra fodtøj. 

Sprayflasken er nem og hurtig at bruge og den 

efterlader skoen frisk – selv efter 

efterfølgende brug. 

Prisen på de 80 kroner er, efter vores mening, 

ganske fair, da det er cirka 80 øre for et par 

sko, og når man ikke skal sprøjte skoen efter 

hver gang, den har været i brug, kan det 

sagtens gå. Alternativet er sure sko, og det er 

der heller ingen, der er interesseret i. Vi skal 

uden tvivl havde en flaske mere, når den 

nuværende er brugt op 

.Plus/minus 

+ Let at anvende 

+ Fjerner effektivt lugten 
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