
PROFESSIONEEL REINIGINGSSYSTEEM VOOR DE KEUKEN
SCHOON.VEILIG.EFFICIËNT.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

1 Raadpleeg het hygiëneplan voor een
gedetailleerde gebruikersinformatie.

2 Verwijder al het voedsel van de schoon
te maken plek en veeg de vloer.

3 Draag beschermende handschoenen 
en een bescherming voor de ogen/het
gezicht wanneer u het product
manipuleert.

4 Vooraf spoelen met warm water 
(max 45°C) om zoveel mogelijk 
vuil te verwijderen.

5 Breng het schuim aan op de
oppervlakken met een FoamGuard
Hydro 10-oplossing.

6 Laat 5-15 minuten inwerken.

7 Borstel met een harde borstel, indien
nodig.

8 Spoel na met warm water zodat al het
vuil en schuim volledig verwijderd is.

9 Trek het overtollige water naar de
afvoer.

AANBEVELING
Aanbevolen gebruiksconcentratie : 1-3%.

Uw Ecolab-specialist zal het
doseersysteem installeren en de juiste
dosering afstellen volgens de
waterhardheid en graad van bevuiling.

SPECIALE AANDACHT / INFORMATIE
Uitsluitend voor professioneel gebruik.
Veiligheidsinformatieblad voor
professionele gebruikers beschikbaar op
aanvraag.

VEILIGHEID
Voor verdere info en veiligheidsinstructies
zie het productetiket en het
veiligheidsinformatieblad. 

VERPAKKING
10 L

OPSLAG
Uitsluitend in de originele verpakking
bewaren. Niet onder 0°C bewaren.
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FoamGuard Hydro 10 is een schuimreiniger voor dagelijks gebruik, voor reiniging in keukens        

Ideaal voor het verwijderen van vet, eiwitten, olie en bevuiling van alkalische oorsprong op
         

waterbestendige
 

   oppervlakken. De vooruitstrevende schuimformule zorgt  voor een sterke 
       

vasthechting van het schuim aan verticale en schuine oppervlakken.   
 c           

   
Aanbevolen voor het reinigen met hard 

 
 water van werkmateriaal, 
     

 roestvrijstaal keukenapparatuur, 
  

werkbladen, vloeren, muren/betegelde oppervlakken. 
     

Schoon – Het schuim dringt door tot zeer moeilijk bereikbare plaatsen en verlengt de
contacttijd

Veilig – Het schuim vermindert het vrijkomen van dampen en het verspreiden van vuil
en micro-organismen

ingerichte keukens

voedselverwerkende ruimten, supermarkten, zwembaden, doucheruimtes en publieke wasruimtes. 


