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NUTRICLEAN E.1 
ECOLOGISCHE KEUKENREINIGER/ONTVETTER 
 
Beschrijving: 
NUTRICLEAN E.1 is een hooggeconcentreerde, ecologische universele reiniger en ontvetter voor oppervlakken in ruimtes 
waar met voedsel wordt gewerkt, zoals in (groot)keukens en overige ruimtes waar voedsel wordt geproduceerd of bereid. 
 
Eigenschappen: 
NUTRICLEAN E.1 is gebaseerd op uiterst geavanceerde moleculaire technologie, is ontwikkeld conform de strenge 
richtlijnen van het HYGENIQ-duurzaamheidsmanifest* en wordt geproduceerd volgens Cradle to Cradle Certified™ 
Gold-certificeringseisen. NUTRICLEAN E.1 is ongeparfumeerd en laagschuimend en heeft een krachtig reinigend en 
ontvettend vermogen. Het product is geschikt voor alle waterbestendige, afwasbare oppervlakken**. Het bevat geen 
gevaarlijke bestanddelen, is mild voor de huid en volledig veilig voor het milieu, en voor mensen en dieren (bij beoogd 
gebruik). NUTRICLEAN E.1 is speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik en is zeer geschikt voor dagelijks 
schoonmaakwerk. 
 
Certificering: 

 A1-registratie bij het NSF Nonfood Compounds Registration Program (NSF-registratienummer 155694) 
 
Gebruiksaanwijzing: 
Maak de gewenste hoeveelheid NUTRICLEAN E.1 reinigingsoplossing in de juiste concentratie. 
 
Voor licht vervuilde oppervlakken: Veeg schoon met een doek die bevochtigd is met de aangemaakte gebruiksoplossing. 
 
Voor sterk vervuilde oppervlakken: Breng de gebruiksoplossing met een borstel op het te reinigen oppervlak aan en 
borstel het grove vuil weg. 
 
De met dit product gereinigde oppervlakken moeten met drinkwater worden nagespoeld in ruimtes waar met voedsel 
wordt gewerkt. Zorg voor voldoende ventilatie bij gebruik binnenshuis en in gesloten ruimtes. Voorkom alle contact met 
elektrische onderdelen onder spanning. 
 
Dosering: 
De minimale gebruiksoplossing is 0,4%. Bij sterke vervuiling, bijvoorbeeld om sterk vervuilde afzuigkappen of fornuizen te 
reinigen, kunt u de dosering verhogen tot maximaal 2%. 
 
Voordelen: 

 Mild voor de huid, classificatievrij (non-classified) en volledig veilig toepasbaar 
 Universeel toepasbaar en effectief tegen een breed spectrum aan vervuilingen 
 Verbruiksbesparende oplossing voor uiteenlopende doseringen 
 100% veilig voor het milieu, en voor mens en dier (bij beoogd gebruik) 
 100% veilig voor alle materialen en oppervlakken** 
 Bio-based en gemakkelijk biologisch afbreekbare ingrediënten 
 Geen beperkingen voor transport, handling en opslag 
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Verpakking en verpakkingsinformatie: 
NUTRICLEAN E.1 wordt geleverd in 1 L flacons, 2 L flacons en 5 L jerrycans van 100% plant-based bioplastic. Dit unieke, 
volledig hernieuwbare materiaal is ook 100% recyclebaar tot waardevol post-consumer plastic. Het gebruik van deze 
plant-based verpakkingen verkleint onze CO2-voetafdruk en vertraagt de opwarming van de aarde. 
 

 1 L flacon met doseerdop (40 ml) / Art.code: 1402200000039 
6 flacons per doos / 95 dozen per pallet (19 dozen per laag in 5 lagen) 

 2 L flacon / Art.code: E135001 
6 flacons per doos / 24 dozen per pallet (6 dozen per laag in 4 lagen) 

 5 L jerrycan / Art.code: E131051 
2 jerrycans per doos / 48 dozen per pallet (16 dozen per laag in 3 lagen) 

 20 L jerrycan / Art.code: E139001 
24 jerrycans per pallet (12 jerrycans per laag in 2 lagen) 

 
Technische informatie: 
 Groene vloeistof 
 pH circa: 8 
 
Transport, handling en opslag: 
NUTRICLEAN E.1 is een classificatievrij (non-classified) product. Er gelden geen beperkingen voor transport, handling of 
opslag. 
 
 
 
 
 
*Kijk op https://professional.hygeniq.com/duurzaamheidsmanifest/ voor meer informatie. 
**In gebruiksoplossing voor het reinigen van vloeren, muren, werkbanken en -tafels, machines, etc. 


