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COFFEE E.18 
ECOLOGISCHE KOFFIEMACHINEREINIGER 
 
Beschrijving:  
COFFEE E.18 is een geconcentreerde effectieve reiniger voor de veilige en effectieve reiniging van koffie-, thee en 
(chocolade)melk apparatuur bij gebruik in de horeca, catering, leisure en gezondheidszorg. 
 
Eigenschappen: 
COFFEE E.18 is een milde maar zeer effectieve reiniger voor de verwijdering van koffie- thee, chocolade- en 
melkaanslag in een breed spectrum aan apparatuur. Het verwijdert de aanslag en vervuiling snel en doeltreffend maar 
is 100% veilig voor de materialen en oppervlakken waarmee het in contact komt. COFFEE E.18 is 100% veilig voor het 
milieu en bevat geen gevaarlijke componenten, is mild voor de huid en volkomen veilig voor mens en dier.  
Zeer geschikt voor dagelijks en hoogfrequent gebruik.  
 
Gebruiksinstructie: 
Grove vervuiling, residu en aanslag zoveel mogelijk vooraf verwijderen. Laat ketels, kannen en losse onderdelen 
gedurende tenminste 10 minuten weken in de geadviseerde gebruiksoplossing. Gebruik warm water (max. 60° C.) 
voor de gebruiksoplossing. Spoel na met voldoende schoon leidingwater. 
 
Dosering: 

• Ketels, kannen, pistons en losse onderdelen: 1-5% (10-50 ml. per L. warm water). 

• IJs- en slagroommachines en losse onderdelen daarvan: 2-5% (20-50 ml per l warm water). 

• Spoelprogramma’s: 20 ml (2%) in het spoelprogramma van volautomatische koffiemachines en melkopschuimin-
stallaties.  

 
Voordelen: 

• 100% biologische afbreekbaarheid, volledig readily biodegradable 

• 0% unrenewable delfstofderivaten  

• 0% schadelijke stoffen  

• 0% (eco)toxische stoffen 

• pH-neutraal  

• Duurzaam verpakkingsconcepten, 95% afvalstroom reductie 

• Doseerconcept met gegarandeerde verbruiksbesparing 
 
Innovatieve duurzame technologie: 
COFFEE E.18 is gebaseerd op innovatieve moleculaire technologie. Al onze producten worden ontwikkeld conform de 
strenge richtlijnen van het HYGENIQ duurzaamheidsmanifest. 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 2 L. Doseerflacon  Art.code: E135018 
 
Technische informatie: 

• Lichtgele heldere vloeistof 

• pH in concentraat: ca. 8,5 
 
Transport, hantering en opslag: 
COFFEE E.18 is Non classified. Er zijn geen beperkingen voor de hantering, het vervoer of de opslag. 
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