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ULTRAFOAM SPRAY F.11 
ECOLOGISCHE STERK ONTVETTENDE SCHUIMSPRAY 
 
Beschrijving:  
ULTRAFOAM SPRAY F.11 is een ecologische, sterk ontvettende schuimreiniger voor de veilige en effectieve reiniging 
van (aangebrande) vervuilingen in (groot)keukens en foodprocessing omgevingen. 
 
Eigenschappen: 
ULTRAFOAM SPRAY F.11 heeft een zeer sterk ontvettende werking waardoor eenvoudige reiniging van zelfs sterk 
aangebrande vette oppervlakken mogelijk is. Doordat het product als een stevig foam wordt aangebracht ontstaat er 
een langere contacttijd met het te reinigen oppervlak. ULTRAFOAM SPRAY F.11 is veilig voor het milieu en bevat geen 
giftige componenten of irriterende dampwerking. Zeer geschikt voor frequent gebruik. 
   
Gebruiksinstructie: 
De ideale temperatuur voor het te reinigen oppervlak is 50° tot 60° C. Breng het schuim aan op het vervuilde 
oppervlak. Neem, afhankelijk van de vervuilingsgraad, 5 tot 10 minuten inwerktijd in acht en borstel de vervuiling los 
met een stevige werkborstel of schuurspons. Spoel altijd na met een ruime hoeveelheid schoon water.  
 
Voordelen: 

• 100% veilig voor het milieu. 

• 100% veilig op RVS en kunststof oppervlakken. 

• Optimale inwerktijd door speciale samenstelling foam. 

• Foodgrade, veilig voor gebruik in (groot)keukens en voedingsmiddelenindustrie. 

• Zuinig in gebruik doordat her-bevuiling wordt voorkomen. 
 

Innovatieve duurzame technologie:  
ULTRAFOAM SPRAY F.11 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 750 ml. Combispray   Art.code: E917511  
 
Technische informatie: 

• Transparante gelige vloeistof 

• pH in concentraat: ca. 11,5 
 
Transport, hantering en opslag: 
ULTRAFOAM SPRAY F.11 is ondanks het veilige ecologische profiel een classified product. Er zijn daardoor beperkingen 
voor hantering, transport of opslag. Tevens adviseren wij het gebruik van geschikte beschermende handschoenen en 
een nauw aansluitende veiligheidsbril. Raadpleeg het MSDS voor meer informatie. 


