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TAPICLEAN E.79 
ECOLOGISCH REINIGINGSMIDDEL VOOR TAPIJT- EN MEUBELBEKLEDING 

Beschrijving:  
TAPICLEAN E.79 is een veilig, geconcentreerd en hybride ecologisch reinigingsmiddel voor de reiniging van alle soorten 
tapijt en meubelbekleding. 

Eigenschappen: 
TAPICLEAN E.79 is geschikt voor de reiniging van alle soorten tapijt- en meubelstoffen. Speciale formulering die veilig is 
voor wol en andere tere materialen. Een goede reiniging van tapijt- en meubelstoffen inactiveert stofmijt-allergenen. In 
alle gevallen is een schoon, hygiënisch en fris resultaat het gevolg. TAPICLEAN E.79 tast de vezel niet aan, is 100% veilig 
voor het milieu, huidmild en bevat geen gevaarlijke componenten.  

Gebruiksinstructie: 
Het tapijt of de bekleding grondig stofzuigen. Vlekken vooraf insprayen met SPOTSPRAY E.62.  
Maak een gebruiksoplossing aan in een sprayapparaat gevuld met water en spray de oplossing op het te behandelen 
oppervlak.  
Sproei-extractie methode: Ca. 10-15 minuten laten inwerken zonder het oppervlak te laten indrogen. De oppervlakte 
spoelend met schoon water behandelen met een sproei- extractiemachine. De vochtige tapijtpolen of bekleding na de 
laatste keer droogzuigen opborstelen met een geschikte (tapijt)borstel.  
Shamponeermethode (tapijt): Borstel het tapijt met een geschikte shamponeermachine. De oppervlakte vervolgens met 
schoon water spoelend droogzuigen met een sproei- extractiemachine. De vochtige tapijtpolen of bekleding na de laatste 
keer droogzuigen opborstelen met een geschikte (tapijt)borstel. 

Dosering: 
Afhankelijk van de hevigheid van de vervuiling 2% tot 5% in water (20 ml. – 50 ml. per liter water). 

Voordelen: 

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

• 100% veilig voor de te reinigen materialen.

• Effectieve reiniging en optimale hygiëne ineen.

• Hoogconcentraat dus zuinig in gebruik.

• Geen beperkingen voor hantering, opslag of transport.

Innovatieve duurzame technologie:  
TAPICLEAN E.79 is gebaseerd op innovatieve moleculaire 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: E131079 

Technische informatie: 

• Lichtgroene heldere vloeistof / pH in concentraat: ca. 5

Transport, hantering en opslag: 
TAPICLEAN E.79 is Non classified. Er zijn geen beperkingen voor de hantering, het vervoer of de opslag. 
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