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FIBERCLEAN + E.60 
ECOLOGISCH SPOEL- EN WASMIDDEL VOOR MICROVEZEL 
 
Beschrijving:  
FIBERCLEAN+ E.60 is een veilig, hooggeconcentreerd en hybride ecologisch spoel- en wasmiddel voor de reiniging van 
microvezel werkdoeken en moppen.  
 
Eigenschappen: 
FIBERCLEAN+ E.60 is geschikt voor de reiniging en hygiëne van alle woven en non-woven microvezel materialen zoals 
glasdoeken, moppen, stofdoeken, dweilen, washandschoenen etc. Door de unieke eigenschappen kan het gebruikt 
worden als machinaal wasmiddel of als wekend spoelmiddel. In beide gevallen is een schoon, hygiënisch en fris resultaat 
het gevolg. FIBERCLEAN+ E.60 tast de vezel niet aan, is 100% veilig voor het milieu, huidmild en bevat geen gevaarlijke 
componenten. Zeer geschikt voor dagelijks gebruik. 
   
Gebruiksinstructie handmatig spoelen: 
Maak de gewenste hoeveelheid reinigingsoplossing aan in een emmer of wasbox en week daarin de vuile uitgewrongen 
materialen. Spoel de materialen na het weken uit in schoon water. De schone materialen kunnen na het spoelen direct 
voor de volgende taak worden gebruikt. Houd een voldoende hoeveelheid reinigingsoplossing aan om alle items in onder 
te kunnen dompelen 
 
Dosering: 

• Dagelijkse reiniging: tenminste 15 min. weken in 2% gebruiksoplossing (20 ml. per liter water). 

• Antibacteriële reiniging: 16-24 uur weken in 5% gebruiksoplossing (50 ml. per liter water). 
(Een langere inweektijd, b.v. in het geval van sterke vervuiling, heeft geen negatieve impact op de materialen of de 
reiniging) 
 
Gebruiksinstructie machinaal wassen: 
Hanteer de voorgeschreven maximale temperatuur op het waslabel. Per kilogram wasgoed (15-20 werkdoeken) is slechts 
20 ml. FIBERCLEAN+ E.60 nodig voor een schoon en fris resultaat. Voor de antibacteriële reiniging adviseren wij 40 ml. 
FIBERCLEAN+ E.60 per kg. wasgoed. Gebruik in geen geval wasverzachter of bleek. 
 
Voordelen: 

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

• 100% veilig voor de te reinigen materialen. 

• Bespaart op logistieke en indirecte kosten / geen wasmachine noodzakelijk. 

• Effectieve reiniging en optimale hygiëne ineen. 

• Hoogconcentraat dus zuinig in gebruik. 

• Geen beperkingen voor hantering, opslag of transport. 
 
Innovatieve duurzame technologie:  
FIBERCLEAN+ E.60 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: E145060 

• 2 x 5 L. Can    Art.code: E130260 
    
Technische informatie: 

• Lichtgroene heldere vloeistof / pH in concentraat: ca. 5 
 
Transport, hantering en opslag: 
FIBERCLEAN+ E.60 is Non classified. Er zijn geen beperkingen voor de hantering, het vervoer of de opslag. 


