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MILK E.20 
ECOLOGISCHE BACTERIEGROEIREMMENDE MELKREINIGER 
 
Beschrijving:  
MILK E.20 is een speciale reiniger voor de hygiënische reiniging van melk- en slagroomapparatuur. Zeer geschikt voor 
de dagelijkse reiniging van melksystemen in koffie- en espressomachines, automatische melkschuimers, handmatige 
stomers, melkkannetjes, slagroommachines en -kiddes.  
 
Eigenschappen: 
MILK E.20 is veilig toepasbaar op alle materialen en in alle machines. Het bevat speciale bestanddelen die zorgen voor 
een schoon en hygiënisch resultaat doordat alle melkresten die zich in de apparatuur kunnen opbouwen grondig 
worden verwijderd. De speciale Oxyzen-technologie zorgt daarbij voor de effectieve afbraak van alle eiwitten en zorgt 
tevens voor een bacteriegroei-remmende werking. MILK E.20 is 100% veilig voor het milieu, bevat geen schadelijke 
componenten, is mild voor de huid en veilig voor mens, dier en aquatisch milieu. Zeer geschikt voor frequent gebruik.  
   
Gebruiksinstructie: 
Maak een 5% reinigingsoplossing (1 doseerdop van 20 ml. per 400 ml. water) van MILK E.19. Doe de aanzuigslang van 
de melkapparatuur in de reinigingsoplossing en spoel hiermee het complete systeem grondig door. In het geval van 
een volautomatisch reinigingsprogramma ervoor zorgen dat er voldoende reinigingsvloeistof aangemaakt is. Spoel 
altijd na met een ruime hoeveelheid schoon water. Bij handmatige stomers, tankjes en overige apparatuur de 
verontreinigde onderdelen dompelen in de reinigingsoplossing en tenminste 15 minuten laten weken. Ook losse 
onderdelen en apparatuur altijd grondig naspoelen met schoon water. 
 
Ecologisch profiel en voordelen: 

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

• 100% veilig op alle oppervlakken. 

• Eenvoudig in gebruik. 

• Duurzaam en geconcentreerd, 100 reinigingscycli per flacon. 
 

Innovatieve duurzame technologie:  
MILK E.20 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: E135019  
 
Technische informatie: 

• Transparante heldere vloeistof 

• pH in concentraat: ca. 4,5 
 
Transport, hantering en opslag: 
MILK E.20 is ondanks het veilige profiel een classified product. Er zijn daardoor beperkingen voor hantering, transport 
of opslag. Raadpleeg het MSDS voor meer informatie. 
 


