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FLOOR ULTRA E.73 
ECOLOGISCHE HEAVY-DUTY VLOERREINIGER 

Beschrijving: 
FLOOR ULTRA E.73 is een krachtig geconcentreerd ecologisch vloerreinigingsmiddel voor de reiniging van alle 
waterbestendige harde vloeroppervlakken. 

Eigenschappen: 
Krachtig reinigend vermogen, laagschuimend en fris geparfumeerd. FLOOR ULTRA E.73 is veilig toepasbaar op alle 
harde, waterbestendige vloeroppervlakken. Zeer geschikt voor de dagelijkse en periodieke reiniging van industrie- en 
(parkeer)garagevloeren. Minder geschikt voor de reiniging van vloeren met een beschermende (polymeer)laag. FLOOR 
ULTRA E.73 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 dagelijks gebruik. 

Gebruiksinstructie: 
Veeg de vloer en verwijder alle grofvuil. Maak de gewenste hoeveelheid reinigingsoplossing aan in een (mop)emmer 
of in de tank van een vloerreinigingsmachine. De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 40˚C. Voor dagelijkse 
manuele reiniging adviseren wij de dubbelvoudige mopmethode of het gebruik van een schrobzuigmachine. Voor 
periodieke reiniging of bij hevige vervuiling: breng de reinigingsoplossing aan op de vloer en laat enkele minuten 
inwerken. Borstel hardnekkige vervuiling evt. met een vloerschrobber of reinigingsmachine. Mop, dweil of zuig de 
oplossing op of transporteer met een vloertrekker naar een afvoerput. Het product hoeft niet te worden nagespoeld. 
Laat de nog vochtige vloer aan de lucht drogen. FLOOR ULTRA E.73 is geschikt voor machinaal gebruik met 
éénschijfsschrobmachine of schrobzuigmachine. 

Dosering: 
De minimale gebruiksoplossing is 1 %. Bij sterke vervuiling kan de dosering worden verhoogd tot max. 4%. 

Voordelen: 

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

• 100% veilig op alle materialen en oppervlakken.

• Productbesparingen door het gebruik van hoogconcentraat i.c.m. slimme doseertechnologie.

• Geen beperkingen voor hantering, opslag of transport.

Innovatieve duurzame technologie: 
FLOOR ULTRA E.73 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.  
• 6 X 1 L. Flacon Art.code: E131073 
• 2 x 5 L. Can  Art.code: E130273 

Technische informatie: 

• Groene vloeistof

• pH 7,5 in concentraat, pH 7 in gebruiksoplossing

Transport, hantering en opslag: 
FLOOR ULTRA E.73is Non classified. Er zijn geen beperkingen voor de hantering, het vervoer of de opslag. 
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