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ALL CLEAR E.10 
GLAS- EN ALGEMENE REINIGINGSSPRAY   
 
Beschrijving: 
ALL CLEAR E.10 is een gebruiksklare glas- en algemene reinigingsspray. Zeer geschikt voor (tussentijdse) reiniging van 
alle kleinere afwasbare oppervlakken. Speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik.  
 
Eigenschappen: 
Krachtig reinigend en sterk ontvettend vermogen, ongeparfumeerd dus zeer geschikt voor food- en beverage 
omgevingen. Geschikt voor alle waterbestendige afwasbare oppervlakken. Verwijdert moeiteloos food-, vet- & 
vingertastvlekken van spiegels, glas, melamine, kunststof, tegels en gelakte oppervlakken. ALL CLEAR E.10 is 100% 
veilig voor het milieu en bevat geen gevaarlijke componenten, is mild voor de huid en volkomen veilig voor mens 
en dier. Laat geen residu of blauwe waas achter. Zeer geschikt voor dagelijks gebruik.   
 
Gebruiksinstructie: 
Foam- of spray vanuit hygiëne oogpunt het product direct op het te reinigen oppervlak. Borstel hevige vervuiling los 
met een borstel of schuurspons waarna het oppervlak met tissue keukenpapier kan worden afgenomen.   
 
Dosering: 
ALL CLEAR E.10 wordt gebruikt met behulp van de speciale duurzame Foam- & Sprayflacon. De stevige Foam is 
uitermate geschikt voor verticale oppervlakken en met de fijne nevelspray kunnen snel grotere oppervlakken 
gereinigd worden. Het product is gebruiksklaar. Bij verdunning verliest het middel aan effectiviteit en werking.   
 
Voordelen: 

• 100% veilig voor het milieu, mens en dier.  

• 100% veilig op alle materialen en oppervlakken.  

• 360° spray, sprayflacon werkt ook ondersteboven.  

• Productbesparingen door exacte doseertechnologie.  

• Zuinig in gebruik doordat herbevuiling wordt voorkomen.  

• Geen beperkingen voor handling, opslag of transport.  
 
Innovatieve duurzame technologie: 
ALL CLEAR E.10 is gebaseerd op innovatieve moleculaire technologie. Al onze producten worden ontwikkeld conform 
de strenge richtlijnen van het HYGENIQ ontwikkelmanifest. Kijk op 
https://professional.hygeniq.com/duurzaamheidsmanifest/ voor meer informatie.  
    
Verpakking:  
HYGENIQ Professional gebruikt voor haar verpakkingen 100% Plantbased Bio-plastic. Dit unieke volledig hernieuwbare 
materiaal is daarnaast 100% recyclebaar tot waardevol post-consumer plastic. Door het gebruik van deze Plantbased 
verpakkingen wordt CO2 geabsorbeerd en de opwarming van de aarde teruggedrongen.  

• 6 x 750 ml. Combispray  Art.code: E137210  
 
Technische informatie: 

• Transparante blauwe vloeistof  

• pH in concentraat: ca. 7  
 
Transport, hantering en opslag: 
ALL CLEAR E.10 is Non classified. Er zijn geen beperkingen voor de hantering, het vervoer of de opslag.  
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