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ACTIDES (ACTISPRAY) E.5 
80% BIO-ALCOHOL (SPRAY) 

 
Beschrijving:  

ACTIDES E.5 is een gebruiksklare BIO-Alcoholoplossing. Zeer geschikt voor (tussentijdse) hygiëne van alle kleinere 

afwasbare oppervlakken die met voedingsmiddelen of ingrediënten daarvan in contact komen. Speciaal ontwikkeld voor 

professioneel gebruik in horeca- en instellingskeukens en food-productieruimtes. De actieve component in ACTIDES E.5 is 

100% biologische alcohol uit natuurlijke gisting van biomassa. Daarmee is het veilig voor het milieu, bevat het verder geen 

gevaarlijke componenten, is mild voor de huid en veilig voor mens en dier. Zeer geschikt voor dagelijks gebruik.  

 

Eigenschappen: 

ACTIDES E.5 zorgt voor een effectieve hygiëne op alle waterbestendige materialen. Het product kan sommige materialen 

(bepaalde kunststoffen, coatings, verf) aantasten. Geadviseerd wordt het product vooraf op een niet zichtbare plaats te 

testen op mogelijke aantasting. Zorg bij binnen gebruik in kleine ruimten voor voldoende ventilatie. Niet in contact laten 

komen met onder spanning staande elektrische onderdelen.  

   

Gebruiksinstructie: 

Het te behandelen oppervlak of gebruiksvoorwerp vooraf ontdoen van losse en grove vervuilingen. Breng (bijvoorbeeld 

sprayend) ACTIDES E.5 op het te behandelen oppervlak of voorwerp aan, borstel grove vervuiling los en neem af met een 

schone vochtige Optifiber werkdoek of keukenpapier. Voor optimale hygiëne vervolgens zoveel ACTIDES E.5 op het te 

behandelen oppervlak of voorwerp aanbrengen dat dit gedurende de gehele inwerktijd vochtig blijft en laat vervolgens 

aan de lucht drogen. Naspoelen is niet nodig. Minimale inwerktijd: 2 minuten. 

 

Dosering: 

Dosering: 10 ml middel per 0,5 m2 te behandelen oppervlak. Het product is gebruiksklaar. Bij verdunning verliest het 

middel aan effectiviteit.  

 

Ecologisch profiel en voordelen: 

• Optimale hygiëne door grondige en effectieve werking 

• Milieubesparingen door het gebruik van uitsluitend biologische componenten. 

• Milieubesparingen door het gebruik van ecologische verpakking i.c.m. speciale sprayflacon. 

 

Innovatieve duurzame technologie:  

ACTIDES E.5 is gebaseerd op innovatieve moleculaire technologie. Alle HYGENIQ producten worden ontwikkeld conform 

de strenge richtlijnen van het HYGENIQ-duurzaamheidsmanifest. Kijk op www.hygeniq.com/duurzaamheidsmanifest voor 

meer informatie. 

 

Verpakking: 

• 6 x 750 ml. Bio-PE flacon met combispray trigger 

• 2 x 5 L. Bio-PE can 

  

Technische informatie: 

• Geur: Typisch alcohol, kan licht variëren i.v.m. bio-massa compositie 

• Transparante vloeistof 

• pH in concentraat: ca. 7 

 

Transport, hantering en opslag: 

ACTIDES E.5 is licht ontvlambaar. Bij normaal gebruik is het gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen niet nodig. 

Het SDS is op aanvraag verkrijgbaar. 

http://www.hygeniq.com/duurzaamheidsmanifest

