
 

 
 

EasyClean multifunctionele doeken, keukendoeken en glasdoeken 
 
Spiegels, ramen, tegels, meubels, computer, muziekapparatuur of auto’s: de ACT 
EasyClean DOEKEN zijn geschikt voor bijna alle gladde oppervlakten. Het doek neemt 
zelfs alleen met water vet op en laat roestvrijstalen oppervlakken en keramiektegels 
glanzen. Bij droog gebruik worden zelfs de kleinste vuildeeltjes door de statische 
lading aangetrokken. Glas en ramen worden snel en makkelijk streeploos schoon. 

  
Gebruiksaanwijzing: 

•  Licht vervuilde doekjes eenvoudig met warm water uitspoelen. 

• Sterk vervuilde doekjes kunnen tot en met 90°C in de 

wasmachine. 

Tips: 

• Voor verschillende gebieden zijn verschillende kleuren beschikbaar.  

De algemene geldende kleurcodes schoonmaak zijn als volgt: 

• Wit: Algemeen 

• Rood: Sanitair 

• Blauw: Interieur 

• Groen: Vloeren 

• Geel: Keuken/desinfectie 

• Vouw het doek 2 keer en je hebt 8 schone vlakken. 

• Voor lichte vervuilde plekken is het genoeg om met de watersproeifles door het 

huis te gaan, het doek moet niet doorweekt zijn. 

 

Onderhoudsinstructies voor alle doeken en mops van EasyCleanShop: 

- Gebruik NOOIT wasverzachter! 

- Sterk vervuilde doeken kunnen in de machine worden gewassen tot 90 ° C. 

- Niet wassen met sterk pluizende wasgoed. 

- Geschikt voor het drogen in de droger. 

 
Voor het opnieuw activeren van de werking van de doeken adviseren we op 

regelmatige basis (1x per 3-5 maanden) de doeken te koken met een theelepeltje 

EasyACTIV. 

  



  
 

EasyACTIVE  HOOGGECONCENTREERDE VERZORGING 

 
DE OPTIMALE VERZORGING VOOR ACT®MICROFIBER PRODUCTEN.  
EasyACTIV IS EEN PUUR NATUURPRODUCT EN KREEG REEDS IN 1993 EEN 
MILIEUBESCHERMINGSPRIJS. 
 
Zonder het gebruik van wasverzachter of chemische desinfecterende middelen 
verwijdert het alle vuil en bacteriën en zorgt voor reactivering van de buitengewone 
reinigende werking van de ACTEX® -Fiber. 
Eén theelepel, in 1 liter kokend water oplossen is genoeg! Zonder toevoeging van 
wasverzachter en chemische desinfecterende middelen worden vuil en bacteriën 
volledig verwijderd. De ACTEX-Fiber wordt gereactiveerd, voelt weer wollig aan en 
behoudt zijn uitstekende reinigingseigenschappen buitengewoon lang. 
EasyACTIV is getest volgens strenge OECD normen en wordt gefabriceerd met een 
milde schoonmaakmiddelformule van alcohol, pure zeep en geurstoffen op basis van 
natuurlijke individuele componenten. 
 

Levering: per stuk 
Keuze tussen 250 ml en 50 ml fles 
 
EasyACTIV te gebruiken bij alle doeken uit ons 
assortiment: 

 
 
 
 

Multifunctionele doeken     Keukendoeken 
 

Glasdoeken                              Vloermops 
 
EasyCleanShop   088 88 55 055   

service@EasyCleanShop.nl 

Hoofdweg 170   9628 CT Siddeburen           ECS202101 
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