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KITCHEN SPRAY E.2 
ECOLOGISCHE UNIVERSELE KEUKENREINIGER 
 
Beschrijving: 
KITCHEN SPRAY E.2 is een ecologische, gebruiksklare universele keukenreiniger voor oppervlakken in ruimtes waar met 
voedsel wordt gewerkt, zoals in (groot)keukens en overige ruimtes waar voedsel wordt geproduceerd of bereid. 
 
Eigenschappen: 
KITCHEN SPRAY E.2 is gebaseerd op uiterst geavanceerde moleculaire technologie, is ontwikkeld conform de strenge 
richtlijnen van het HYGENIQ-duurzaamheidsmanifest* en wordt geproduceerd volgens Cradle to Cradle Certified™ 
Gold-certificeringseisen. KITCHEN SPRAY E.2 heeft een krachtig reinigend en ontvettend vermogen, is laagschuimend en 
ongeparfumeerd. Het product bevat geen gevaarlijke bestanddelen. Het is mild voor de huid en volledig veilig voor het 
milieu, en voor mensen en dieren (bij beoogd gebruik). KITCHEN SPRAY E.2 is speciaal ontwikkeld voor professioneel 
gebruik en is zeer geschikt voor dagelijks schoonmaakwerk. 
 
Gebruiksaanwijzing: 
Bevochtig een Optifiber-reinigingsdoek met KITCHEN SPRAY E.2 en neem het oppervlak hiermee af. Breng op sterk 
vervuilde oppervlakken eerst een ruime hoeveelheid van het product aan. Maak het vuil daarna los met een 
reinigingsspons en neem het oppervlak af met een uitgespoelde Optifiber-reinigingsdoek. 
 
Dosering: 
KITCHEN SPRAY E.2 is een gebruiksklaar product. Het verliest zijn reinigende werking door verdunning. 
 
Voordelen: 

 Combi foam/spraytrigger (schuim en spray) 
 Mild voor de huid, classificatievrij (non-classified) en volledig veilig toepasbaar 
 Universeel toepasbaar en effectief tegen een breed spectrum aan vervuilingen 
 100% veilig voor het milieu, en voor mens en dier (bij beoogd gebruik) 
 100% veilig voor alle materialen en oppervlakken** 
 Bio-based en gemakkelijk biologisch afbreekbare ingrediënten en verpakking 
 Geen beperkingen voor transport, handling en opslag 

 
Verpakking en verpakkingsinformatie: 
KITCHEN SPRAY E.2 wordt geleverd in 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 flacon met combisproeikop / Art.code: E130202 
6 flacons per doos / 120 dozen per pallet (24 dozen per laag in 5 lagen) 

 
Technische informatie: 
 Groene vloeistof 
 pH: 8,5-9 
 
Transport, handling en opslag: 
KITCHEN SPRAY E.2 is een classificatievrij (non-classified) product. Er gelden geen beperkingen voor transport, handling of 
opslag. 
 
 
 
 
 
 
*Kijk op https://professional.hygeniq.com/duurzaamheidsmanifest/ voor meer informatie. 
**Alle waterbestendige, afwasbare oppervlakken in (groot)keukens en overige ruimtes waar voedsel wordt geproduceerd of bereid. 


