
Productbeschrijving NL

FOAM CLEAN 

is een universele en unieke schuimreiniger. 
Goedgekeurd door NSF voor gebruik als reiniger en 
ontvetter op alle oppervlakken op en in de buurt van 
plaatsen waar voedsel wordt verwerkt (A1).

EIGENSCHAPPEN

• Reinigt snel en efficiënt, koffie, vet, olie, roet, vuil, haarlak enz. van textiel, glas en 
andere harde oppervlakken.

• Gebruiksvriendelijk - zorgt voor een schoon en streeploos oppervlak.
• Bevat geen schuurmiddelen.
• Foam Clean loopt niet uit en blijft zitten
• Milieu- en gebruiksvriendelijk en NSF-gecertificeerd A1.
• Prettige geur

TOEPASSINGSGEBIED

• Kan worden aangebracht op bv.: aanrechtbladen, kastjes, matte fronten, 
keramische kookplaten, oven, magnetron, koffiezetapparaat, tegels, RVS 
afzuigkap,  koelkasten, diepvriezer, ramen en kozijnen, spiegels, Chrome, vinyl, 
kunststoffen, textiel, etc..

• Verwijdert vervuiling van nicotine, eiwitten en andere etensresten, vet, was,  roet, 
olie, huidvetten, potloodstrepen, haarlak, insecten, etc.

• Let op bij oppervlakken van hout, dit product kan de olie en waslaag verwijderen.
• Niet afwasbare muurverf kan door Foam Clean worden verwijderd.
• Te gebruiken na het gebruik van  Deep Clean voor een streeploos effect op glas, 

matte fronten en RVS.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

• Schud de spuitbus en breng in dunne lagen aan.
• Laat het product 20 tot 60 seconden inwerken, afhankelijk van de vervuiling
• Veeg droog met de microvezeldoek (Micro Glass).
• Kan eventueel ook worden gebruikt in combinatie met een borstel.
• Niet-poreus oppervlak: schud voor gebruik, spuit Foam Clean op het oppervlak en 

droog met schone microvezeldoek (Micro Glass).
• Poreus oppervlak: schud voor gebruik, spuit Foam Clean op het oppervlak en 

droog met schone, Micro Max of Micro Glass. Het kan nuttig zijn op te nemen met een 
spons, bij voorkeur met warm water.

DEEP CLEAN
Licht alkalisch reinigingsproduct op waterbasis 
gebaseerd op fruitoliën. NSF-goedgekeurd voor 
gebruik als reiniger (A1) in ruimtes bij de verwerking 
van levensmiddelen, maar het is niet geschikt voor 
direct contact met levensmiddelen.

EIGENSCHAPPEN

• Fosfaat- en oplosmiddelvrij reinigingsproduct.
• Combineert doeltreffende oppervlakte-actieve stoffen met hernieuwbare 

fruitoliën.
• Gebruiksklaar
• Voor handmatig reinigen en in combinatie met poetsdoek, borstel of schrobber. 
• Milieu- en gebruiksvriendelijk met 0% VOC en NSF-gecertificeerd.
• Combineert de voordelen van reinigingsmiddelen op zowel water- als 

oplosmiddelbasis en veilig voor de meeste oppervlakken, zoals staal, RVS,  
aluminium, Kunststof, gelakte oppervlakken, tegels, enz..

TOEPASSINGSGEBIED

• Kan worden aangebracht op bv.: aanrechtbladen, kastjes, keramische kookplaten, 
oven, magnetron, koffiezetapparaat, tegels en voegen, wanden, vloeren, RVS 
afzuigkap en filters, vloerbedekking, laminaat, kozijnen, vinyl, etc..

• Verwijdert hardnekkige verontreiniging zoals zeepresten, eiwitten en andere 
etensresten, vet, was, bitumen, roet, olie, steenkool, groenaanslag, verbrande olie, 
pasta's, grafiet, etc..

• Let op bij oppervlakken van hout, dit product kan de olie en waslaag verwijderen.
• Niet afwasbare muurverf kan door Deep Clean worden verwijderd.
• Het perfecte alternatief voor VOC- en traditionele oplosmiddelen en 

reinigingsmiddelen op aardoliebasis.
• Te gebruiken voorafgaand aan Foam Clean voor een streeploos effect op glas, 

matte fronten en RVS.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Reeds doeltreffend in koude toestand maar met verhoogde werking na opwarming tot 30-
35°C. DCL is een emulsie (water/fruitoliën) en is gebruiksklaar.  

1. Vernevel het te behandelen oppervlak, 
2. Laat het product 1 á 2 minuten inwerken.
3. Veeg droog met de blauwe microvezeldoek.
4. Kan eventueel ook worden gebruik in combinatie met een borstel.

EIGENSCHAPPEN

• MICRO MAX is de eenvoudige en veilige oplossing voor al uw 
schoonmaakbehoeften. 
Uitstekend te gebruiken in combinatie met Deep Clean en Foam Clean.
Zelfs te gebruiken op kwetsbare oppervlakken en krimpt niet bij het wassen.

MICRO GLASS 
is een ultra-dunne microvezeldoek. 
Ideaal voor gebruik op spiegels, glas, 
ramen, kunststof en andere harde 
oppervlakken in combinatie met 
Foam Clean.

EIGENSCHAPPEN

• Reinigt oppervlakken van stof, vuil, olie, enz.
zeer effectief zonder strepen of krassen

• De vezels zijn extreem dun en geven de stof een capillaire werking met 
extreem absorberende eigenschappen.

• Kan worden gewassen en is uiterst duurzaam en handhaaft de kwaliteit.

GEBRUIKSAANWIJZING

· Kan droog of vochtig worden gebruikt.

Zie verdere was instructies op volgende pagina

MICRO MAX
is een  microvezeldoek van zeer hoge 
kwaliteit. Uitstekend te gebruiken in 
combinatie met Deep Clean & Foam 
Clean.

  GEBRUIKSAANWIJZING

• Kan droog of vochtig worden gebruikt.
• Eén zijde met korte vezels en de andere zijde met langere vezels. Korte vezels 

zorgen voor minder strepen op nat oppervlak. Lange vezels zorgen voor een 
beter stofreinigend effect.

Zie verdere was instructies op volgende pagina

Deskundige medewerkers helpen u 
graag. Wij zijn bereikbaar op 
www.like2cook.nl 
Tel: 076-532 05 47.

BESTELLINGEN

SET VOOR HET DAGELIJKS REINIGEN VAN UW KEUKEN, BADKAMER, SANITAIR.

Super Sponge
is een zeer effectieve spons die reinigt met 
een licht schurende werking. Het is 
gemaakt van opencellig schuim 
(melaminehars).

EIGENSCHAPPEN

• Reinigt zeer efficiënt met een licht schurende, niet-krassende werking.

• Reinigt zonder chemicaliën, maar kan ook gebruikt worden met producten als 
Bathroom Clean, Lime Clean en Deep Clean Reinigt zowel mechanisch als chemisch.

GEBRUIKSAANWIJZING

1.Spuit het reinigingsmiddel op het oppervlak en benevel de spons.

2. Maak zachte ronddraaiende bewegingen het oppervlak  reinigenen/polijsten.
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 SYMBOLEN 

 

Wasdroger 60° 

 

Niet strijken 

 

Aanbevolen wastemperatuur 
is 60 ° C. Kan worden 
gewassen tot 90 ° C. Maar 
heeft invloed op de 
levensduur van het product. 
 

 

Geen bleekmiddel 

 

  

 

 

Wasvoorschriften & bestelinformatie

Micro Max Micro Glass
 SYMBOLEN 

 

Droogtrommel 60 ° 
 

 

Niet strijken 

 

Wassen op 95° 

 

Niet bleken 

 

Mag niet chemisch worden 
gereinigd 
.  

 

  

 

 

Deskundige medewerkers
 helpen u graag. 

Wij zijn bereikbaar op 
www.like2cook.nl 
Tel: 076-532 05 47.

Vragen
 & 

Bestellingen

SET VOOR HET DAGELIJKS REINIGEN VAN UW KEUKEN, BADKAMER, SANITAIR.
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