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FLOOR CARE E.75 
ECOLOGISCHE VERZORGENDE VLOERREINIGER 

Beschrijving: 
FLOOR CARE E.75 is een geconcentreerd ecologisch vloerreinigings- en onderhoudsmiddelmiddel voor de reiniging en 
bescherming van alle waterbestendige harde vloeroppervlakken . 

Eigenschappen: 
Uitstekend reinigend vermogen, laagschuimend en fris geparfumeerd. FLOOR CARE E.75 is veilig toepasbaar op alle harde, 
waterbestendige vloeroppervlakken. Zeer geschikt voor voor natuurstenen, keramieke en plavuizen vloeren. Creëert een 
volle satijnglans en een antislip beschermlaag op de vloer. Door regelmatige toepassing blijft deze bescherming intact 
doordat deze bij elke reiniging wordt hersteld. FLOOR CARE E.75 is 100% veilig voor het milieu en bevat geen gevaarlijke 
componenten, is mild voor de huid en volkomen veilig voor mens en dier. Zeer geschikt voor frequent gebruik. 

Gebruiksinstructie: 
Veeg de vloer en verwijder alle grove vervuiling.  
Basisbehandeling (bij doffe, beschadigde of te beschermen vloeren): 
Reinig de vloer grondig met een standaard gebruiksoplossing Floor Ultra E.73 en laat de vloer drogen. Breng vervolgens 
met een schone vlakmop of floorwax verdeler een gebruiksoplossing aan van 15% -25% Floor Care E.75 en laat aan de 
lucht drogen. Als een hoger glansniveau gewenst is kan de beschermlaag worden opgepoetst met een hi-speed 
eenschijfsmachine voorzien van een witte floorpad. 
Onderhoudsmethode nat:  
Veeg, stofzuig of stofwis de vloer voor gebruik. Maak een gebruiksklare oplossing van 0,4-2 % in water aan in een dubbele 
mopemmer of vloerreinigingsmachine. Reinig de vloer en laat aan de lucht drogen. 
Onderhoudsmethode droog: 
Maak een oplossing van 5-10% aan in een sproeiflacon of in de sproeitank van een hi-speed eenschijfsmachine. Spray de 
vloer gelijkmatig in en poets met een hi-speed eenschijfsmachine voorzien van een witte pad totdat het gewenste 
glansniveau ontstaat. 

Dosering: 

• Microvezel vlakmop methode 0,4% = 40 ml. in 10 L. water

• Schrobzuig methode 1% = 100 ml. in 10 L. water

• Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van HYGENIQ microvezel hulpmaterialen dient de minimale dosering tenmin-
ste te worden verdubbeld.

• Bij sterke vervuiling of basisreiniging kan de dosering, zonder gevaar voor residuvorming, worden verhoogd tot maxi-
maal 2%.

Innovatieve duurzame technologie: 
FLOOR CARE E.75 is gebaseerd op innovatieve technologie. Al onze producten worden ontwikkeld conform de strenge 
richtlijnen van het HYGENIQ duurzaamheidsmanifest. 

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: E130275 

Technische informatie: 

• Lichtgroene vloeistof

• pH 7 in concentraat

Transport, hantering en opslag: 
FLOOR CARE E.75 is Non classified. Er zijn geen beperkingen voor de hantering, het vervoer of de opslag. 
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