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LIJST MET INGREDIENTEN EN UNIQUE SELLING POINTS C3-OPTIMUM PRODUCTEN 
 
Uitgangspunt REACH 
 
Als in een veiligheidsinformatieblad geen ingrediënten van een product worden vermeld, is er geen 
verplichting om deze te vermelden.  Wel aanwezige ingrediënten zijn in zo een laag percentage aanwezig dat 
deze geen gevaar voor mens, materiaal en milieu veroorzaken. Het vermelden van deze lage percentages 
ingrediënten is vrijwillig. In de bijlage hebben wij voor C3-OPTIMUM-producten een lijst van ingrediënten 
tussen 0,01% en 0,4% samengesteld. Deze inhalatielijst geldt voor alle C3 OPTIMUM producten, inclusief  
C3-OPTIMUM Daily die als concentraat wordt geleverd. 
 
 
Lijst van inhoudsstoffen / componenten 
 

SODIUM GLUCONATE 

SODIUM METASILICATE 

ALCOHOLS,C7-21 EXTOXYLATED 

TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE 

TRIDECETH-12 

SODIUM GLUCEPTATE 

POLYALKYLAMMONIUMSALT 

SODIUM HYDROXIDE 

2-PROPYLHEPTANOLETOXYLATE 

TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE 

FATTY ACIDS, COCO, REACTION PRODUCTS WITH 
DIETHYLENETRIAMINE AND SOYA FATTY ACIDS 
ETHOXYLATED,CHLOROMETHANE-QUATERNIZED 

 
De vermelde ingrediënten hebben een percentage tussen 0,01% en 0,4%. De vermelde ingrediënten kunnen per 
C3-OPTIMUM-product verschillen. Ingrediënten met lagere percentages worden weggelaten, geen fossiele 
ingrediënten aanwezig. 
 
 
Unieke kenmerken C3-OPTIMUM 
 

✓ Tot 10 keer minder chemicaliën nodig voor een schoon resultaat 
✓ Biobased/natuurlijke grondstoffen (chemie is altijd nodig omdat er natuurlijke grondstoffen 

verwerkt moeten worden > als voorbeeld: olijfoliezeep is geen olijfolie, maar olijfolie met 
natriumhydroxide om de olie te verzepen) 

✓ Geen fossiele ingrediënten 
✓ 2-1 effect (gelijktijdig reinigen en beschermen in één handling > besparing arbeidstijd) 
✓ Een deel van de ingrediënten blijft op of hecht aan het oppervlak, wat resulteert in een glad en 

vuilafstotend effect (beschermende werking). 
✓ Indien C3-OPTIMUM wordt verdund met water, bevat het afvalwater dat na de reiniging overblijft 

maximaal 0,03% chemicaliën. (Voor C3-OPTIMUM Daily: 2% in een emmer water) 
✓ In veel situaties is reiniging zonder toevoeging van water mogelijk > "Droge reiniging" met een spray of 

een combinatie van spray en vochtige spons/doek. Voordelen: geen productverlies, praktisch geen 
waterverbruik en geen afvalwater 

✓ Het verruwen en verschralen van oppervlakken door reiniging met C3-OPTIMUM wordt vermeden, 
aangezien er geen invloed is van (hoog percentage) agressieve chemische oplosmiddelen. 


