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ACTIDES / ACTISPRAY E.5 
ECOLOGISCHE 80%-BIOALCOHOLREINIGER 
 
Beschrijving: 
ACTIDES / ACTISPRAY E.5 is een gebruiksklare reinigingsspray op basis van bioalcohol voor dagelijks en tussentijds 
gebruik op alle afwasbare oppervlakken. 
 
Eigenschappen: 
ACTIDES / ACTISPRAY E.5 wordt geproduceerd volgens de strenge richtlijnen van het HYGENIQ-
duurzaamheidsmanifest* en Cradle to Cradle Certified™ Gold-certificeringseisen. ACTIDES / ACTISPRAY E.5 zorgt voor 
effectieve hygiëne op alle waterbestendige materialen**. Het product is geschikt voor gebruik als algemeen 
reinigingsmiddel op alle oppervlakken in en rond ruimtes waar met voedsel wordt gewerkt, onder voorwaarde dat het 
niet in direct contact met voedsel komt. Het werkzame bestanddeel in ACTIDES / ACTISPRAY E.5 is 100% biologische 
alcohol die is verkregen uit de natuurlijke vergisting van planten. 
 
Certificering: 

 A1-registratie bij het NSF Nonfood Compounds Registration Program (NSF-registratienummer 154189) 
 
Gebruiksaanwijzing: 
Verwijder voor gebruik al het zichtbare vuil van de te reinigen oppervlakken. Breng (door sprayen) een passende 
hoeveelheid ACTIDES / ACTISPRAY E.5 aan op het oppervlak van de te reinigen voorwerpen. Laat ACTIDES / ACTISPRAY 
E.5 minimaal 2 minuten inwerken voor een optimaal hygiënisch resultaat. Daarna aan de lucht laten drogen of 
afnemen met een schone, vochtige doek of met keukenpapier. De met dit product gereinigde oppervlakken moeten 
met drinkwater worden nagespoeld in ruimtes waar met voedsel wordt gewerkt. Zorg voor voldoende ventilatie bij 
gebruik binnenshuis en in gesloten ruimtes. Voorkom alle contact met elektrische onderdelen onder spanning. 
 
Dosering: 
ACTIDES / ACTISPRAY E.5 is een gebruiksklaar product. Gebruik 10 ml ACTIDES / ACTISPRAY E.5 per 0,5 m2 te 
behandelen oppervlak. Het product verliest zijn reinigende werking door verdunning. 
 
Voordelen: 

 Optimale hygiëne  
 Combi foam/spraytrigger (schuim en spray) 
 NSF-gecertificeerd 
 Uitsluitend biologische ingrediënten 
 Ecologische verpakking 

 
Verpakking en verpakkingsinformatie: 
ACTIDES / ACTISPRAY E.5 wordt geleverd in 750 ml flacons van 100% plant-based bioplastic. Dit unieke, volledig 
hernieuwbare materiaal is ook 100% recyclebaar tot waardevol post-consumer plastic. Het gebruik van deze plant-
based verpakkingen verkleint de CO2-voetafdruk en vertraagt de opwarming van de aarde. 
 

 750 ml sprayflacon / Art.code: E137505 
6 flacons per doos / 120 dozen per pallet (24 dozen per laag in 5 lagen) 

 5 L jerrycan / Art.code: E131055 
2 jerrycans per doos / 48 dozen per pallet (16 dozen per laag in 3 lagen) 

  



  Versie: HYG-NL-21-05-21 

 
 

 
Technische informatie: 
• Kleurloze vloeistof 
• pH in concentraat: circa 7 
 
Transport, handling en opslag: 
ACTIDES / ACTISPRAY E.5 is licht ontvlambaar. Voor het beoogde gebruik zijn persoonlijke beschermingsmaatregelen 
niet nodig. Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar. 
 
*Kijk op https://professional.hygeniq.com/duurzaamheidsmanifest/ voor meer informatie. 
**Het product kan reageren met bepaalde materialen (bijvoorbeeld met bepaalde kunststoffen, coatings, verf, etc.). Test de geschiktheid van het product 
op een onopvallende plaats voordat u het op het hele oppervlak aanbrengt. 


