Adequaat schoonmaken op Gelre

Goed schoonmaken, is zorg hebben voor elkaar!
De producten waarmee wij werken.
Wij werken uitsluitend met milieuvriendelijke producten welke geschikt zijn voor onze septic tank.
1.
2.
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Ecover Afwasmiddel
Ecover allesreiniger
Ecover WC reiniger
Bio-D Desinfectant
Ecover handzeep
Faith in Nature’s Bad en Douche

De werkprocessen.
1.
2.
3.
4.
5.

WC's
Doucheruimte
Chemisch toilet spoelplaatsen
Gastenkeukens
De hut

Ecover Afwasmiddel
Moet er nog schuim zijn? Liever niet. Het zijn niet de bubbels die je vaat reinigen, dat
doet de krachtige Ecover-formule. Ecover laat schuimversterkers bewust links liggen,
omdat ze schadelijk zijn voor het milieu. Vrijwel alle conventionele vaatwastabletten
bevatten fosfaten of fosfonaten om de kalk in het water te neutraliseren. Het kostbare
waterleven beschermen doen ze allerminst. Ecover gebruikt plantaardige en
minerale alternatieven. Deze afwasmiddelen zijn streng voor de vuile vaat maar mild
voor het milieu.
◦
◦
◦
◦
◦

Efficiënte reiniging van alle vaat
Ontvet krachtig
Volledig en snel biologisch afbreekbaar
Minimale belasting voor het waterleven
Op basis van plantaardige ingrediënten en mineralen

Gebruiksaanwijzing
Ecover Afwasmiddel reinigt en ontvet efficiënt zonder overbodig te schuimen. Eén keer knijpen (8ml) is voldoende bij een
normaal bevuilde vaat. Kleine flesjes kunnen worden bijgevuld uit container.

Ecover Allesreiniger
Maak alle harde oppervlakken weer kraaknet met de Ecover Allesreiniger. Eén
verdunde dop gaat een heel eind mee – van de keukenvloer tot de badkamertegels.
• Rekent doeltreffend af met vet en vuil
• Geschikt voor alle harde wasbare oppervlakken
• Plantaardige ingrediënten
• Minimale belasting voor het waterleven
• Volledig en snel biologisch afbreekbaar
De reinigingsproducten van Ecover zijn gemaakt op basis van Eco-Surfactants. Deze zorgen voor een nog grondigere
schoonmaak, zonder gebruik te maken van schadelijke of giftige ingrediënten. Eco-Surfactants doen voor Ecover
reinigingsmiddelen wat gewone surfactants in andere producten doen.
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Gebruiksaanwijziging:
Zuinig in gebruik. Voor alle wasbare oppervlakken, vloeren, tegels en geverfd hout. Giet 1 tot 2 doppen in een halve
emmer warm water (ongeveer 5 l). Voor hardnekkige vlekken gebruik je de allesreiniger onverdund. Afwassen met een
natte zachte doek. Schoonwrijven met een droge doek voor extra glans. 1 dop = 30 ml,
Kleine flesjes kunnen worden bijgevuld uit container.

Ecover WC reiniger
Maak de wc-pot grondig schoon zonder irriterende chemische geuren. De
ontkalkende stof heeft een meervoudige werking. Een kleine hoeveelheid Ecover
WC Reiniger onder de rand en eventueel naborstelen zorgt voor een schoon en fris
toilet.
•
•
•
•

Drievoudige werking: reinigt, ontkalkt en verfrist
Frisse geur op plantaardige basis
Plantaardige ingrediënten
Geschikt voor septische put

Gebruiksaanwijzing
Spuit een kleine hoeveelheid in de pot en onder de rand. Enkele minuten laten inwerken, eventueel borstelen en
doorspoelen
Inhoud: 750ml

Bio-D Desinfectant
Reinigt , desinfecteert en neutraliseert geuren.
Kan gebruikt worden voor terrassen, paden, terrassen, opritten, regentonnen, afvalbakken,
gootstenen en afvoeren.
• Duurzaam , natuurlijk verkregen grondstoffen
• Geen petrochemie , fosfaten, conserveringsmiddelen, enzymen of synthetische
parfums
• Hypoallergeen: geschikt voor de gevoelige huid
• BUAV en Vegan Society Goedgekeurd
• Veilig voor septische tanken
• Gemakkelijk biologisch afbreekbaar
• Gerecycleerde en recycleerbare verpakkingen
• Bevat melkzuur
Gebruiksaanwijzing
25ml Bio-D in een plantenspuit en aanvullen met 1L water.
Kranen, wasbakken, wc deurknoppen, wc-spoelknop en wc-brillen insprayen en 5 minuten laten inwerken, Daarna
afnemen,
Inhoud: 750ml

Ecover handzeep
Dispensers bij de toiletten vullen.

Faith in Nature’s Bad en Douche
Is hypoallergeen en bevat geen geurstoffen, essentiële oliën of kleurstoffen. Deze baden douchegel is geschikt voor het hele gezin. Zijn milde en hypoallergene formule is
geschikt voor de meest gevoelige en delicate huid. Dus ook voor die van de jongste
telgen uit het gezin. Je huid wordt grondig gereinigd met respect voor de natuurlijke
vochtbalans.
• Vrij van kunstmatige kleur- en geurstoffen
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•
•

Zonder parabenen of sls/sles
Biologisch afbreekbaar

Faith in Nature Fragrance Free Shower Gel & Foam Bath–ingrediënten:
Aqua (Water), Ammonium laureth sulfate*, Maris sal (Sea salt), Cocamidopropyl betaine*, Glycerin*, Sodium benzoate,
Potassium sorbate,Citric acid*
* Van plantaardige oorsprong
Gebruiksaanwijzing
Dispenser in de doucheruimte aanvullen.

Werkprocessen
WC's
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

matten kloppen.
prullenbak legen.
vloer vegen.
wastafeltje, kraan, deurgrepen, spoelknoppen, toiletbrillen sprayen met plantenspuiten met Bio-D oplossing en 5
minuten laten inwerken. Daarna afnemen.
WC's schoonmaken met wc-reiniger.
Papieren handdoekjes en wc rollen aanvullen.
Afvoerput schoonmaken.
Vloer schrobben / dweilen.

Doucheruimte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vloertrekkers uit elkaar halen en schoonmaken.
Putdeksels en afvoerputjes schoonmaken.
Harenzakje en prullenbak leegmaken. Schoon zakje in de afvalbak.
Deurgreep, kranen, wastafels en tafel sprayen met Bio-D oplossing en 5 minuten laten inwerken. Daarna
afnemen.
Wanden en vloer inschuimen met spuitpistool met reservoir op waterslang. Reservoir eventueel vullen met
Ecover allesreiniger.
Wanden schrobben met wasborstel op steel.
Vloer schrobben met schrobpad op steel (Doodle-Bug).
Wanden en vloer afspoelen en droog trekken.

Chemisch toilet spoelplaatsen
1. Reinigen met toiletreiniger
2. Kraan, slang en de tegels reinigen met ecover allesreiniger sop.

Gastenkeukens
1. Bakken en kranen sprayen met Bio-D oplossing en 5 minuten laten inwerken.
2. Vuilnisbak legen, reinigen en nieuwe zak inhangen.
3. Bakken, kranen, aanrecht magnetron, fornuis en centrifuge afnemen met Ecover allesreiniger sop.

De hut
1. Matten kloppen
2. Alle vloeren en de trap stofzuigen, eventueel dweilen met Ecover allesreiniger sop.
3. Tafels en stoelen afnemen met Ecover allesreiniger sop.
Vragen?
Jos Zwaan; jos@lbgelre.nl
(niet voor het ruilen van corvee!)
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