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BIOCLEAN E.86 
ECOLOGISCHE DOORWERKENDE AANSLAG REINIGER 
  
Beschrijving: 
BIOCLEAN E.86 is een veilig, hooggeconcentreerd en hybride ecologisch reinigingsmiddel voor de reiniging van 
buitenaanslag en atmosferische vervuilingen op alle waterbestendige oppervlakken.  
 
Eigenschappen: 
Effectief reinigend en aanslagverwijderend vermogen, middelschuimend en fris geparfumeerd. BIOCLEAN E.86 bevat 
microben die wanneer ze in aanraking komen met vervuiling zorgen voor enzymatische activiteit. Hierdoor ontstaat een 
uniek doorreinigend werkingseffect op buitenaanslag en allerlei andere organische vervuilingen. Zeer geschikt voor de 
reiniging op moeilijk bereikbare of poreuze plaatsen zoals (micro)poriën, kitnaden, voegen, steen, beton etc. Ook kan 
bioclean gebruikt worden voor de reiniging van schermdoeken en zonweringen. Door regelmatige toepassing blijven 
oppervlakken schoner, verdwijnt aanslag en wordt verkleuring, vergoring en stank voorkomen.  BIOCLEAN E.86 is 100% 
veilig voor het milieu en bevat geen gevaarlijke componenten, is mild voor de huid en volkomen veilig voor mens en dier. 
Voor een langdurig resultaat kunnen stenen, betonnen en keramische oppervlakken na behandeling worden 
geïmpregneerd met STONEGUARD E.88. 
 
Gebruiksinstructie: 
Verwijder alle grofvuil. Maak de gewenste hoeveelheid reinigingsoplossing aan in een emmer, gieter of in de tank van een 
sproeiapparaat. De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 55˚C. Breng de reinigingsoplossing aan op het oppervlak 
laat 5-15 min. inwerken. Borstel het oppervlak indien mogelijk om het effect te maximaliseren. Spoel overtollig vuil weg 
met gepaste hogedruk en laat aan de lucht drogen. Indien een optimaal doorreinigend effect gewenst is de oppervlakte 
nogmaals licht met de oplossing bevochtigen en aan de lucht laten drogen. 
 
Dosering: 
200-500 ml. in 10 L. Water (2-5%) 
 
Voordelen: 

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

• 100% veilig en werkzaam op alle waterbestendige materialen en oppervlakken. 

• Verwijdert vervuiling en aanslag doeltreffend. 

• Krachtig reinigend en ontvettend. 

• Zuinig in gebruik doordat herbevuiling wordt voorkomen. 

• Geen beperkingen voor handling, opslag of transport. 
 
Innovatieve duurzame technologie: 
BIOCLEAN E.86 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.  

• 2 x 5 L. Can   Art.code: E130286 

• 1 x 20 L. Can  Art.code: E912086 
   
Technische informatie: 

• Kleurloze heldere vloeistof 

• pH in concentraat: ca. 7 
 
 
Transport, hantering en opslag: 
BIOCLEAN E.86 is Non classified. Er zijn geen beperkingen voor de hantering, het vervoer of de opslag. 
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