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HYGENIQ CLEAN AIR MIST 
BIOLOGISCHE LUCHTZUIVERENDE FOGGING LIQUID 

 

Beschrijving 
HYGENIQ CLEAN AIR MIST is een plantaardige, zeer effectieve en veilige fogging liquid voor gebruik in alle soorten 
fogging- en vernevelingsapparatuur. De hygiënische droge nevel is ontwikkeld onder de strengste laboratoriumcondities 
om schadelijke elementen te elimineren. Het werkt antimicrobieel en is tevens geschikt om de omgevingslucht en alle 
voorwerpen die in de persoonlijke omgeving aanwezig zijn, effectief te zuiveren. HYGENIQ CLEAN AIR MIST is zeer 
geschikt voor ruimtes waar grotere groepen personen tegelijk verblijven of waar veel wisseling van personen in een 
kleine ruimte plaatsvindt, zoals: evenementenlocaties, horeca, hotel(kamer)s, vliegvelden, trein- en busstations, 
vliegtuigen, treinen, bussen, taxi’s, kantoorgebouwen etc. HYGENIQ CLEAN AIR MIST is geproduceerd volgens Cradle to 
Cradle Gold-certificeringseisen. HYGENIQ CLEAN AIR MIST is onderdeel van de innovatieve HYGENIQ CLEAN AIR-
productlijn: een assortiment hygiëneproducten waarin onbezorgd contact, oftewel “Carefree Contact”, centraal staat. 
Ga naar www.hygeniq.com voor meer informatie over de HYGENIQ CLEAN AIR productlijn. 

 
Eigenschappen 
HYGENIQ CLEAN AIR MIST is een beschermende en zuiverende nevel die zorgt voor een optimaal hygiënisch resultaat 
zonder onder andere de huid of alle denkbare oppervlakken te beschadigen. De kleine deeltjesgrootte van de nevel zal 
daarnaast effectief agglomereren met schadelijke stoffen zoals (pathogene) microben en microstof. De neveldeeltjes 
zullen het gewicht van het microstof verhogen en door zwaartekracht uit de omgevingslucht doen wegzakken. 
Ziekteverwekkende elementen worden daarbij geëlimineerd door de antimicrobiële werking. De 100% natuurlijke 
componenten van MIST zijn uitgebreid onderzocht door internationale onafhankelijke laboratoria over de hele wereld 
en getest op meer dan 170 individuele pathogene schimmels, bacteriën, gisten en virussen, zoals COVID-19, H1N1 en 
Mycobacterium tuberculosis. De resultaten van deze studies zijn op aanvraag beschikbaar. 
Door de veilige samenstelling zijn persoonlijke beschermingsmiddelen niet nodig. HYGENIQ CLEAN AIR MIST kan worden 
aangebracht terwijl er mensen in de te behandelen ruimte aanwezig zijn. Ook kan het gebruikt worden als 
verdampingsliquid in desinfectiecellen en entree-gates. Door frequent gebruik vermindert het risico op besmetting door 
een groot aantal ongewenste micro-organismen die zowel schadelijk als gevaarlijk voor de gezondheid kunnen zijn. Het 
product vormt een onzichtbare beschermende barrière die de behandelde oppervlakken tot 24 uur lang beschermt. 
HYGENIQ CLEAN AIR MIST is 100% natuurlijk en bewezen veilig voor het milieu. 

 

Gebruiksaanwijzing 
Breng de mist met een HYGENIQ CLEAN AIR Fogger of ander geschikt vernevelingsapparaat aan in de betreffende 
ruimte. 

o Laat de mist vanaf plafondhoogte naar beneden zakken. 

o Behandel verticale en contactoppervlakken extra door deze gericht te benevelen. 

o De theoretische capaciteit per tank van 3 liter bij mistdeeltjes van 20 - 150 mµ bedraagt ca. 12.000 m3. 

 
Voordelen 

o Antimicrobieel effect 
o Helpt infecties voorkomen 
o Langdurige effectieve bescherming 
o Luchtzuiverend 
o Veilig voor de huid 
o Veilig voor alle materialen en oppervlakken 
o Volledig plantaardig, hernieuwbaar en biologisch afbreekbaar 

 

Innovatieve duurzame technologie 
HYGENIQ CLEAN AIR MIST is gebaseerd op innovatieve moleculaire technologie. Al onze producten worden ontwikkeld 
conform de strenge richtlijnen van het HYGENIQ duurzaamheidsmanifest. Kijk op 
https://professional.hygeniq.com/duurzaamheidsmanifest/ voor meer informatie. 

http://www.bio-logiq.com/
https://professional.hygeniq.com/duurzaamheidsmanifest/
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Verpakking: 
HYGENIQ gebruikt voor haar producten duurzame verpakkingsmaterialen zoals plant-based Bio-PE en post-consumer 
recycled PET. Kijk voor meer informatie op https://professional.hygeniq.com/over-ons/verpakkingen/. 

- 3 L. Bag-in-Box met hi-flo tapkraan / Art. Code: B180036 

 
Technische informatie 
- Kleurloos tot licht amber 
- pH in concentraat: ca. 3,1 

 
Opslag, behandeling en transport 

Koel en droog opslaan in goed afgesloten verpakking. Geen CLP-classificering en geen ADR-beperkingen. 

 

https://professional.hygeniq.com/over-ons/verpakkingen/

