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100 % natuurlijk reinigingsmiddel
op basis van Effectieve Micro-organismen

•  gEwoon, natuurlijk schoon  •

Wipe & Clean: voor een gezond huis en  
ecologische levenskwaliteit. Onmisbaar in  
elk huishouden!

Frisse glans
wipe & clean zorgt voor meer glans bij de afwas en 
vermindert de kalkaanslag. spoelen is niet nodig.  

Milieuvriendelijk
wipe & clean bevat geen zeep en hoeft dus niet meer 
in het milieu te worden afgebroken. wipe & clean zet 
haar zuiverende werking voort in het afvalwater.

Economisch
Dankzij wipe & clean kan je kleinere hoeveelheden 
wasmiddel bij de was doen. Zo bespaar je heel  
wat kosten.

Vraag ook naar onze andere EM-producten bij uw verdeler of kijk alvast eens op www.emna.eu

Wipe & Clean in een verstuiver:
Verdun Wipe & Clean met water in een verstuiver (1/100).  
Handig voor het reinigen van toilet en douchewand.  
Of om onaangename geurtjes te bestrijden van afvoerputjes  
of dierenverblijven.

TIP: door dagelijks te gebruiken verbeter je de biotoop  
van je huisdier.

Wipe & Clean in een emmer water:
Giet Wipe & Clean in een emmer water (1/100). Gemakkelijk  
te gebruiken voor het schoonmaken van vloeren, ramen en andere 
harde oppervlakken. 

TIP: Maak je zilveren bestek schoon door een nachtje te laten weken 
in een emmer water verdund met Wipe & Clean

• gEbruik  •



Wat is Wipe & Clean?
Wipe & Clean is een 1OO% natuurlijk reinigingsmiddel van  
Effectieve Micro-organismen (EM). Een natuurtalent in reini-
gen, zowel in huis als buiten.

Wat maakt Wipe & Clean zo speciaal?
Wipe & Clean ontstaat door het fermenteren van een  
voedingsbron met Effectieve Micro-organismen. Fermentatie 
is een eeuwenoude techniek die ervoor zorgt dat “goede 
micro-organismen” zich vermeerderen, zoals bijv. o.a. bij wijn, 
zuurkool en bier het geval is. De organische zuren die hierbij 
worden geproduceerd (pH 2,9) nemen het vuil weg en worden 
vervolgens door Wipe & Clean micro-organismen verteerd.  

De Effectieve Micro-organismen, zorgen voor een  
evenwichtige balans in huis. Het zijn goede bacteriën,  
onmisbaar voor een gezond huis. 

In en rond ons huis leven miljarden bacteriën. Voor een 
aangenaam leefmilieu is het belangrijk dat de goede bacteriën 
steeds in de meerderheid zijn. Dit kan door Wipe & Clean!

•  gEwoon, natuurlijk schoon  •

•  toEpassingEn  •
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“Een mooi resultaat dankzij  

het reinigen onder hoge druk  

met wipe & clean”

Ftc cleanings: professionele  

reinigingen met EM van  

opritten, gevels, daken,  

tennisterreinen, tuinmuren,  

tuinpaden, terras, enz...  

www.ftccleanings.be
Wipe & Clean als reinigingsmiddel: 
gebruik wipe & clean voor het schoonmaken van harde 
oppervlakken. Verdun het in een emmer water en gebruik 
het om vloeren te schrobben, ramen te poetsen, …. 

Wipe & Clean voor de afwas:
gebruik wipe & clean voor een proper servies,  
in de spoelbak of in de vaatwas. het zorgt voor meer 
glans en vermindert de kalkaanslag. Voor snellere  
ontvetting kan wipe & clean gebruikt worden  
met een natuurlijke zeep. 

Wipe & Clean voor de was:
gebruik wipe & clean voor frisse kledij, in de wasmachine. 
je hebt minder wasmiddel nodig en de was ruikt frisser.

Wipe & Clean bestrijdt onaangename geurtjes:
gebruik wipe & clean om geurtjes te bestrijden.  
gemakkelijk te verstuiven in afvoerputjes, toilet  
en dierenverblijf. 

Hoe kan je Wipe & Clean gebruiken?
Gebruik Wipe & Clean als algemeen reinigingsmiddel voor 

vloeren binnen en buiten, voor muren in de keuken of 
badkamer en talloze andere toepassingen.

Wie kan Wipe & Clean gebruiken?
Iedereen! Wipe & Clean biedt oplossingen voor de 
huishoudelijk en professioneel gebruiker.


