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GROUT CLEAN E.80 
ECOLOGISCHE REINIGER VOOR VOEGEN EN KITRANDEN 

 
Beschrijving: 

GROUT CLEAN E.80 is een hoogwaardige reiniger voor de efficiënte verwijdering van vuilaanslag op voegen en 

kitranden. Speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik. 

 

Eigenschappen: 

GROUT CLEAN E.80 wordt geproduceerd volgens de strenge richtlijnen van het HYGENIQ-duurzaamheidsmanifest.* 

Het is veilig toepasbaar op metaal, rubber, kit, keramiek, voeg, glas etc.  

GROUT CLEAN E.80 bevat speciale bestanddelen die zorgen voor een langdurig schoon resultaat en is bij beoogd 

gebruik veilig voor mens**, dier en milieu.  

 

Gebruiksaanwijzing: 

Spray een passende hoeveelheid GROUT CLEAN E.80 op het te behandelen oppervlak. Laat minimaal 10 minuten 
inwerken en behandel het oppervlak met een borstel of schuurspons. Spoel na met schoon water en neem af met een 
uitgespoelde schone microvezel (OPTIFIBER) werkdoek.  

Dosering: 

GROUT CLEAN E.80 wordt gebruikt met behulp van de speciale duurzame spray- & foam flacon. Het product is 
gebruiksklaar. Bij verdunning verliest het middel aan effectiviteit en werking. 
 
Voordelen: 

• Veilig voor het milieu, mens en dier.  

• Veilig op alle bestendige materialen en oppervlakken.  

• Zuinig in gebruik doordat herbevuiling wordt voorkomen.  

• Geen beperkingen voor handling, opslag of transport. 
 

 

Verpakking en verpakkingsinformatie: 

HYGENIQ Professional maakt voor haar plastic verpakkingen zoveel mogelijk gebruik van 100% bio-plastic. Dit unieke 

volledig hernieuwbare materiaal is daarnaast volledig 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 750 ml. Combispray Art. Code: E137580 

 

Technische informatie: 

• Kleur vloeistof: geel. 

• pH in concentraat: ca. 5. 

 

Transport, hantering en opslag: 
GROUT CLEAN E.80 is non-classified. Er zijn geen wettelijke beperkingen voor de hantering, het vervoer of de opslag. 

 

 
*Kijk op https://professional.hygeniq.com/duurzaamheidsmanifest/ voor meer informatie. 
** GROUT CLEAN E.80 kan bij een gevoelige huid een prikkelend gevoel en lichte plekken geven, deze reactie is ongevaarlijk en trekt vanzelf weer weg. Om 
deze reactie te vermijden is het advies om preventief handschoenen te dragen. Bij het schoonmaken van sanitaire ruimten is het dragen van handschoenen 
onderdeel van de Arbowetgeving (hygiëne). 

https://professional.hygeniq.com/duurzaamheidsmanifest/

