
sneller schoner groener veiliger beter

i-spraywash

Efficiënt 
schoonmaken 
met schuim



i-spraywash
Het is niet gemakkelijk om een afdoende 

reinigingsniveau te verkrijgen in grote ruimtes zoals 

douches, toiletten en keukens. Operators hebben 

onvoldoende tijd en bestaande methoden zijn duur, 

moeilijk te beheren of zwaar om mee te werken. 

i-spraywash is het enige reinigingssysteem ter wereld 

op basis van tabletten. Het i-spraywash systeem 

is een plug & play-spuitpistool met een geïntegreerde 

doseerfunctie. Het heeft een speciaal spuitstuk dat 

zorgt voor een actief schuim dat goed aan het 

oppervlak hecht. Het enige wat u nodig hebt, is een 

waterslang en het juiste i-spraywash tablet om aan 

de slag te gaan! De gebruiker hoeft niet te bedenken 

hoe het systeem werkt, maar alleen waar hij 

moet sprayen. 

Schonere 
oppervlakken  

met 80% minder  
impact op het milieu

Kenmerken

Ontworpen voor het 
snel reinigen van 
grote oppervlakken.

Ideaal voor elke gebruiker, 
licht en handig

Verbeterde ergonomie

Reinig 2-300 m2 met 
slechts één tablet

Bespaar tijd en geld

Echt schoon betekent 
ook echt groen
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Sneller
Reinig 1 m2 in slechts één seconde 
en bespaar tot 50% op uw werktijd.
Minder is meer. Bedek de vloer sneller 
met minder schuim zodat u minder 
tijd nodig hebt bij het naspoelen. 

Schoner
Het speciale schuimspuitstuk en de 
tabletten zorgen voor actief schuim 
dat effectief hecht aan oppervlakken, 
helemaal tot in moeilijk 
bereikbare hoeken. 

Groener
De i-spraywash bespaart tot 25% 
chemicaliën en 50% water in 
vergelijking met traditionele 
schuimreinigers. Alle i-spraywash 
tabletten zijn biologisch afbreekbaar, 
milieuvriendelijk en ontwikkeld met 
alleen de beste actieve componenten. 
Niet alleen goed voor werknemers 
maar ook voor het milieu. 

Veiliger
De i-spraywash is 2 tot 3 keer lichter 
dan de meeste reinigingssystemen 
met vloeistof, waardoor polsen, armen, 
schouders en ruggen minder worden 
belast. De geconcentreerde tabletten 
zorgen ervoor dat u nooit te veel of 
te weinig chemicaliën doseert. 
Het systeem maakt gebruik van een 
kleurcodesysteem voor het organiseren 
van uw dagelijkse reiniging. 

...en beter voor iedereen!
Reinigen en desinfecteren was nog 
nooit zo eenvoudig, veilig en effectief! 
U hoeft niet meer te sjouwen met 
vloeibare chemicaliën in concentraat 
of verdunde vorm. De i-spraywash 
verdunt en verdeelt automatisch. 
Het enige wat u moet doen, is het 
juiste tablet te kiezen voor uw 
schoonmaaktaak.

i-spraywash 
heeft >80% 

MINDER impact 
op het milieu 

dan bestaande 
methoden!

Bespaart 50% 
water

Kleine compacte 
verpakking = minder 

ruimte, transport, opslag 
en verwerking

Slechts 2,66 gram 
kunststof per tablet 

vergeleken met 61,8 
gram per fles met 
1 liter chemicaliën 

Minder 
kunststof 
aardolie 

CO2 

logistiek 
water



Kleurgecodeerde 
reiniging
Het i-spraywash concept 
bevat kleurgecodeerde 
tablethouders, tabletsets 
en apparatuur. 
Eenvoudige wand-
montage voor snelle en 
veilige opslag. 

Lagere verzendkosten
1 geconcentreerd tablet 
komt overeen met 1 liter 
vloeibaar concentraat.  
In plaats van 18 flessen 
vloeibaar concentraat, 
ontvangt u 18 tabletten 
in een kleine, compacte 
kartonnen doos.  
Dit vermindert de 
impact op het milieu 
met minimaal 80%. 
Daarnaast vermindert 
de i-spraywash uw 
waterverbruik tot 50%.

Twee schuimfilters
De i-spraywash wordt 
geleverd met twee 
schuimfilters. Het witte 
schuimfilter is voor snel, 
fijn en compact schuim. 
Het zwarte schuimfilter 
wordt gebruikt voor een 
verhoogd schuimeffect 
en meer geconcentreerd 
schuim, ontworpen voor 
vloerreiniging.

Maximaal effect
Combineer de 
i-spraywash met 
de i-scrub 21B en 
de i-mop voor een nog 
grondigere reiniging. 
Gebruik de i-fibre reeks 
om de klus te klaren.

Het juiste tablet kiezen
We bieden een keuze 
uit 5 tabletten voor 
verschillende reinigings- 
en desinfectietaken.

Aansluiten 
op waterslang
Sluit de i-spraywash aan 
op een waterslang met 
normale waterdruk. 
Werkt met koud, lauw en 
warm water.

Geïntegreerde dosering 
De i-spraywash heeft 
een functie om de 
benodigde dosering 
af te stellen. Verdraai 
om het benodigde 
reinigingseffect 
in te stellen.

2-in-1: klik vast, 
klik los
Na het sprayen van het 
schuim klikt u het 
schuimspuitstuk los. 
Klik vervolgens de 
sproeikop vast en u 
kunt gaan naspoelen.
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Schuim 
dat goed 
hecht

Breng met de i-spraywash een dun laagje schuim 
aan op de muur die meteen goed hecht. Er hoeft dus 
minder schuim te worden weggespoeld op de vloer. 
Met minder water en chemicaliën krijgt u veel betere 
reinigingsresultaten en bespaart u tijd en water bij 
het naspoelen.

START START

START

2 min.

2 min. 2 min.



Eén oplossing
talloze toepassingen



Reinigingstablet 1 
Voor het periodiek ontkalken van alle 
oppervlakken die waterbestendig zijn, 
waaronder muren, vloeren, tafels, spiegels, 
apparatuur, machines en inventaris. 
Effectief tegen kalksteen en om 
kalkaanslag te voorkomen.
pH: 1,5

Reinigingstablet 9
Voor het dagelijks en grondig ontkalken van 
alle oppervlakken die waterbestendig zijn, 
waaronder muren, vloeren, tafels, spiegels, 
apparatuur, machines en inventaris. Effectief 
tegen lichaamsvet, dierlijk vet, plantaardige 
oliën, vetten en vuil. 
pH: 9,5

Reinigingstablet 12
Voor het grondig reiniging van zeer vuile 
omgevingen die waterbestendig zijn, 
waaronder muren, vloeren, tafels, 
apparatuur, machines en inventaris. 
Effectief tegen lichaamsvet, dierlijk vet, 
plantaardige oliën, vetten en vuil. 
pH: 12

i-spraywash tabletten
De SprayWash tabletten zijn uitsluitend ontwikkeld en geproduceerd voor gebruik 

in het i-spraywash systeem. We bieden een keuze uit 5 tabletten voor verschillende 

reinigings- en desinfectietaken. We hebben reinigingstabletten voor ontkalken, 

dagelijkse en grondige reiniging. Onze ChlorTab Extra en DesTab behoren tot de meest 

efficiënte ontsmettingsmiddelen in de branche, die uw hygiëneniveau zullen verhogen.

Elke doos 
bevat 

18 tabletten

ChlorTab Extra
Voor het desinfecteren met chloor en 
reinigen van alle oppervlakken die 
waterbestendig zijn, waaronder muren, 
vloeren, tafels, spiegels, apparatuur, 
machines en inventaris. Effectief tegen 
bacteriën, virussen, schimmels, biofilm 
en bestrijding van geurtjes.
pH: 6,0

DesTab
Voor het actief desinfecteren met zuurstof 
en reinigen van alle oppervlakken die 
waterbestendig zijn, waaronder muren, 
vloeren, tafels, spiegels, apparatuur, 
machines en inventaris. Effectief tegen 
bacteriën, virussen en schimmels, biofilm 
en bestrijding van geurtjes.
pH: 4,5
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Voor gebruik na het 
aanbrengen van schuim 
op het oppervlak. Haal 
het schuimspuitstuk los, 
bevestig de sproeikop 
en begin met naspoelen.

jaar

GARANTIE

Technische specificaties

Gewicht met schuimsproeier  0,8 kg

Afmeting met schuimsproeier 34 x 19 cm

Gewicht met sproeikop  0,4 kg

Afmeting met sproeikop  15,5 x 16 cm

Waterdruk   2-4,5 bar

Max. gebruikstemperatuur   45 º

Min. gebruikstemperatuur   5 º
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i-spraywash heeft twee 
uitvoeringen. U kunt die 
aanvullen met een Gardena-
klikfitting of een Nito-fitting 
voor de waterslang. 


