
Versie: HYG-NL-30-04-19 

SANIPLUS E.35 
ECOLOGISCHE PERIODIEKE KALKZEEP-/SANITAIRREINIGER 

Beschrijving: 
SANIPLUS E.35 is een bijzonder innovatieve speciale sanitairreiniger voor huidvet- en kalkzeepaanslag. 

Eigenschappen: 
SANIPLUS E.35 is een krachtige reiniger met zeer effectief reinigend vermogen. Speciaal ontwikkeld om het residu dat 
ontstaat uit de combinatie van zeep, huidvet en kalk te verwijderen. Verwijdert daarnaast cosmetica- en zeepresten. 
Het is 100% veilig voor het milieu en bevat geen gevaarlijke componenten, is mild voor de huid en volkomen veilig 
voor mens en dier. Veilig toepasbaar op alle materialen zoals keramiek, glas, natuursteen, roestvrijstaal en chroom. 
Prettig schuimend en fris geparfumeerd. 

Gebruiksinstructie: 
Breng de reinigingsoplossing aan op het oppervlak. Laat afhankelijk van aard, type en hardnekkigheid van de vervuiling 
1 tot 5 min. inwerken. Borstel hevige vervuiling los met een sanitairspons, borstel of reinigingsmachine. Spoel na met 
water of neem af met een uitgespoelde schone Ecodish microvezeldoek. Vloeren: Mop, dweil of schrob de vloer met 
de reinigingsoplossing. Spoel na met water. Laat de nog vochtige vloer aan de lucht drogen. 

Dosering: 
Het product is gebruiksklaar. Bij verdunning verliest het middel aan reinigende werking. 

Voordelen: 

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

• 100% veilig op alle materialen en oppervlakken m.u.v. kalkhoudend natuursteen.

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

• Geen beperkingen voor hantering, opslag of transport.

Innovatieve duurzame technologie: 
SANIPLUS E.35 is gebaseerd op innovatieve hybride 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 1 L. Applicatieflacon   Art.code: E135235 

Technische informatie: 

• Rode heldere vloeistof

• pH in concentraat: ca. 6

Transport, hantering en opslag: 
SANIPLUS E.35 is Non-classified. Er zijn geen beperkingen voor de hantering, het vervoer of de opslag. 
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