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Eveline is het door de fabrikant gepatenteerde systeem voor het 
compleet reinigen en ontsmetten van ruimtes van 100-200 m2, 
zoals toiletten, kantoren, gangen, winkels, sauna’s, kleedkamers 
en/of keukens en kantines.

Met het spuitpistool wordt de reinigende en desinfecterende oplossing 
tegen de wanden en sanitaire voorzieningen gespoten en er na 
inwerking weer afgespoeld. Het reinigen en desinfecteren van harde 
vloeren gebeurt met de bijgeleverde zuiger die met en injectie- en 
opzuigsysteem werkt. De zuigmond daar van is voorzien van een 
fijne borstel waarmee hardnekkige verontreinigingen mechanisch 
verwijderd kunnen worden. Het krachtige zuigsysteem zorgt voor 
volledige verwijdering van de vervuiling en een doeltreffende opslag 
er van in de vuilwatertank. Bij het reinigen van harde vloeren kan 
er gelijktijdig gesprayed en gezogen worden. Ook is het mogelijk te 
sprayen, te borstelen en daarna te zuigen. In alle gevallen blijft de 
vloer na een paar secondes schoon en droog achter.

Met Eveline verplaatst u geen verontreinigingen, u verwijdert ze. 
Werken met Eveline is bijzonder mensvriendelijk en ergonomisch. 
Eveline is licht, simpel te dragen en op te bergen en  zorgt voor een 
snelle, effectieve en hoogst desinfecterende reiniging.

De Eveline is het ideale schoonmaak en desinfectie gereedschap 
voor oppervlaktes 100-200 m2 in verzorgingshuizen, wellness 
instellingen, horeca, bioscopen, theaters, kinderopvang gelegenheden, 
universiteiten, vliegvelden, bakkerijen en voor nog veel meer. 

 
1. Inspuiten   Spuit het reinigings- en ontsmettingsmiddel op de oppervlaktes 
     (wanden, toiletgroepen, harde vloerbedekking).
2.  Chemische werking  Laat de oplossing minimaal 30 seconden inwerken  
     op het vuil en de bacteriën.
3.  Afspoelen   Spoel met schoon water na om de resten van de vervuiling te verwijderen.
4.  Opzuigen   Zuig de overblijvende vloeistof op van de vloer.

De werking van Eveline

1. Inspuiten 2. Chemische werking 3. Afspoelen 4. Opzuigen
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EVELINE EVELINE BATTERIJ *
Vuilwatertank inhoud liter 14 14

Schoonwatertank inhoud liter 14 14

Vacuüm motor 2 stages 2 stages

Vacuüm vermogen Watt 1000 500

Vacuüm max. waterlift mbar 215 127

Vacuüm max. luchtvermogen l / sec 50 45

Pomp met by-pass Vibrerend Membraan

Pomp vermogen Watt 2 x 70 40

Pomp max. druk bar 5 2,8

Pomp max. waterdebiet l / min 2,5 3

Sproeislang lengte meter 3 3

Zuigslang lengte meter 3 3

Constant vulsysteem Ja Ja

Tank constructie Polyethyleen 
van hoge dichtheid

Polyethyleen 
van hoge dichtheid

Stroomkabel meter 10 -

Accu’s / lader - 2 x 12 V – 20 Ah / 
onboard -4 A

Standaard kleur Blauw Blauw

Gemiddelde prestaties en verbruik 
(op 50 m2 harde vloer)

Tijd: 10 minuten,  
200 gram desinfectant/
reiniger, 14 liter water

Tijd: 10 minuten,  
200 gram desinfectant/
reiniger, 14 liter water

Standaard geleverd gereedschap

Sproeislang, zuigslang, spray-
en spoelpistool, zuigpijp voor 
het zuigen van harde vloeren 
en injectie-extractie reiniging

Sproeislang, zuigslang, spray- 
en spoelpistool, zuigpijp voor 
het zuigen van harde vloeren 
en injectie-extractie reiniging

Afmetingen cm 30 x 74 x 88 30 x 74 x 94

Gewicht kg 25 41

Complete machine inclusief genoemde uitrustingsstukken plus een fles schoonmaak en desinfectie vloeistof SANI-CLEAN-1. 

*Inclusief accu’s en lader.

Schuimreinigers 
EVELINE FOOD

Technische specificaties

Complete reiniging en desinfectie. De gebruikte reinigings- en desinfectievloeistof werkt op alle gebieden 
en komt ook op plekken die handmatig moeilijk te bereiken zijn. 

Laboratoriumonderzoek heeft bewezen dat 99,9 % van de bacteriën door de sanitaire reiniging met de 
Eveline worden geëlimineerd.

De voordelen van Eveline


