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HYGENIQ CLEAN AIR MIST 
BIOLOGISCHE LUCHTREINIGENDE SPRAY  
Voor een betere luchtkwaliteit en onbezorgd contact 

 

Beschrijving: 
HYGENIQ CLEAN AIR MIST is een 100% natuurlijke luchtreinigende spray die bij uitstek geschikt is om de omgevingslucht 
te beschermen, reinigen en bevochtigen. De innovatieve HYGENIQ CLEAN AIR-mist is gebaseerd op moleculaire 
technologie, werd ontwikkeld onder de meest stringente laboratoriumomstandigheden, wordt vervaardigd in 
overeenstemming met de strikte richtlijnen van het HYGENIQ-duurzaamheidsmanifest*, en ook volgens de Cradle to 
Cradle Certified™ Gold certificeringseisen. Het kan worden gebruikt in alle soorten foggers en vernevelaars. Het maakt 
deel uit van de innovatieve HYGENIQ CLEAN AIR-productlijn: een reeks hygiëneproducten gericht op "Zorgeloos 
contact". Bezoek www.hygeniq.com voor meer informatie over de HYGENIQ CLEAN AIR-productlijn. 
 
 
Eigenschappen: 
HYGENIQ CLEAN AIR MIST is het ideale product voor een betere luchtkwaliteit in 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. 

 
Schoon: HYGENIQ CLEAN AIR MIST is een beschermende en reinigingsnevel voor een optimaal hygiënisch resultaat. De 
mistdruppels agglomereren effectief met nadelige deeltjes in de lucht terwijl ze naar beneden komen als gevolg van de 
zwaartekracht. Tijdens dit proces ontstaat er een onzichtbaar scherm door de druppels waardoor de lucht van boven 
naar beneden wordt gereinigd en bevochtigd. Het product kan ook worden gebruikt om oppervlakken te reinigen. 
HYGENIQ CLEAN AIR MIST kan regelmatig worden gebruikt voor een optimaal resultaat. 
 
Veilig: HYGENIQ CLEAN AIR MIST is veilig voor de huid en alle oppervlakken. Dankzij de veilige samenstelling van het 
product is er geen persoonlijke beschermingsuitrusting ** vereist. HYGENIQ CLEAN AIR MIST is 100% natuurlijk en is 
bewezen veilig voor het milieu. 

 

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

o Het wordt aanbevolen om op het plafondniveau (of zo hoog mogelijk) van de kamer te spuiten en de mist 
vanaf het plafondniveau naar beneden te laten zinken. 

o Behandel verticale en contactoppervlakken extra door deze gericht te benevelen, en veeg vervolgens schoon 
met een poetsdoek. 

o Een  tank van 3 liter is genoeg voor het behandelen van ca. 12.000 m3 (bij mistdeeltjes van 20 - 150 mµ). 

 
Voordelen: 

o Luchtreiniging en bevochtiging 
o Huidvriendelijk 
o 100% veilig voor alle materialen en oppervlakken 
o 100% volledig plantaardig, biologisch afbreekbaar  
o Vrij van alcohol, parabenen, fosfaten, chloor, ammonia, en bijtende zuren 
o Gemakkelijk te gebruiken met een hygiënisch schoon effect  

 
              Verpakking: 

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

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

Koel en droog opslaan in goed afgesloten verpakking. Geen CLP-classificering en geen ADR-beperkingen. 
 
Voorzichtigheid:  
Het kan licht ongemak veroorzaken voor kinderen, senioren en mensen met gevoelige ademhalingswegen. Vermijd 
contact met de ogen. Bij contact goed spoelen met water. 
 

* Bezoek https://www.hygeniq.com/manifesto/ voor meer informatie.  

** Het veroorzaakt oogirritatie. Het wordt aanbevolen om een veiligheidsbril te dragen. 


