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met microvezel
Schoonmaken van het interieur

Stappenplan 
FACILITY

CaluGreen ECO F1 
dagelijkse vloerreiniger 
Art. nr. 303ECO2

CaluGreen ECO I3
gebruiksklare 
sprayreiniger
Art. nr. 3022ECO1

CaluClean Basic 
microvezeldoek
Art. nr. CM2603

CaluClean Dan-Mop Smart 
Art. nr. CM10588

CaluClean Dan-Mop Quick
Art. nr. CM4715

Aanbevolen producten per stap

Gebruik per  
ruimte 1 doek en/ 

of mop en gebruik zo 
min mogelijk chemie.  

(Stap 5, 6 en 7)

CaluGreen ECO I1 
dagelijkse interieurreiniger 
Art. nr. 302ECO2

CaluClean 
Green-Tex doek
Art. nr. CM2559

CaluClean Afvalzak 
70x110cm 
Art. nr. 734

CaluClean telescopische 
plumeau synthetisch
Art. nr. CM2363

CaluClean PPR 240  
stofzuiger blauw  
compleet
Art. nr. 905191

CaluClean  
telescoopsteel ergo 
100-160cm
Art. nr. 71757

CaluClean frame 
Lamello grijs 60cm
Art. nr. 71760

CaluClean  
kleefdoeken op rol 
60x20cm wit 50st
Art. nr. 7106

Neem alles met een klamvochtige 
blauwe microvezeldoek af. Spray 
bij hardnekkige vlekken 1 tot 
2 keer met ECO I1 dagelijkse 
interieurreiniger op de doek en 
neem het oppervlak daarna af. 
 
 
Dosering 
20 ml op 0,5 l water

Gebruik een klamvochtige CaluClean 
Green-Tex doek en maak hiermee 
de ramen en spiegels schoon. Spray 
bij hardnekkige vlekken 1 tot 2 keer 
met CaluGreen ECO I3 gebruiksklare 
sprayreiniger op de doek en neem het 
oppervlak daarna af. 

Gebruik een voorbevochtigde 
Dan Mop Smart (voor tegels 
en plavuizen) of een Dan Mop 
Quick (voor gladde vloeren). 
Spray vlekken van te voren 
licht in met CaluGreen ECO F1 
dagelijkse vloerreiniger. 

Dosering 
20 ml op 5 l water

Neem meubilair,  
deuren en kasten af 
dagelijks indien nodig

Neem ramen en  
spiegels af  
wekelijks indien nodig

Reinig vloer nat 
wekelijks indien nodig

Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving

Leeg afvalbak  
en vervang vuilniszak  
dagelijks indien nodig

Beoordeel visueel wat  
er gedaan moet worden 
dagelijks

Afhankelijk van het model 
en de maat van de afvalbak 
zijn er verschillende opties 
(afmetingen en kwaliteit 
vuilniszak).

Verwijder hoogstof  
dagelijks indien nodig

Verwijder laagstof  
dagelijks indien nodig

Werk van boven naar beneden 
en van schoon naar vuil. 

Tapijt, karpet en 
schoonloopmat stofzuigen. 
Harde vloeren bij voorkeur 
met stofwisser en 
kleefdoek schoonmaken.


