
Uniek allround, reukloos dry cleaning solvent

Voor heldere kleuren, een zacht gevoel en gemakkelijke afwerking

Werkt probleemloos in alle types KWL en Multi solvent machines

Zorgt voor een fantastische greep bij gereinigde textiel

Is zacht voor uw textiel én uw operatoren
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HiGlo is een uniek, allround dry cleaning solvent met een excellent reinigende werking en een 
neutrale geur. Het is een innovatief alternatief voor perchloorethyleen.
HiGlo is ontwikkeld door Christeyns - Cole & Wilson en wordt geproduceerd in een speciale 
afdeling binnen het Belgische productiebedrijf van Christeyns.

    PERFECTE REINIGINGSPRESTATIES

HiGlo werkt uitstekend in alle types KWL of Multi solvent reinigingsmachines, zonder 
dat de machine tot de grenzen van zijn capaciteiten en prestaties wordt gedreven. Het 
werkt met alle soorten � ltratie systemen zoals schijven, cartridges en � lterpoeders.
HiGlo werd gedurende meer dan 18 maanden getest in verschillende machines, zowel 
in de praktijk als bij machine fabrikanten. De reinigingsresultaten waren uitstekend, 
zowel op hydro� el vuil (water oplosbaar) als op lipo� el vuil (vet, olie, smeer).

    EEN FANTASTISCHE GREEP

Na reiniging met HiGlo heeft het textiel een zeer prettige greep: het voelt zacht,  
soepel aan, en heeft een voller gevoel. Er ontstaat geen zichtbare pilling of 
opruwing bij de gereinigde kleding. 
Klanttevredenheid gegarandeerd!

Deze gra� ek vergelijkt de HiGlo resultaten met Per, KWL Dibutoxymethane en 
Siloxaan D5, KWL is 100%
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Cole & Wilson heeft ook een aantal specialiteiten ontwikkeld voor toepassing in het HiGlo proces:

SULTRA gamma van reinigingsproducten
Sultrex Hi Voorschuurmiddel

Sultrasoft Hi reinigingsversterker / onderhoudsmiddel met een sterk antistatisch e� ect

Sultrasoft Deo Hi reinigingsversterker / onderhoudsmiddel met een sterk antistatisch e� ect en extra fris parfum

Sultraqua � nisher met een uitstekend water- en vuil afstotend e� ect, vrij van gehalogeneerde oplosmiddelen

Sultrafresh deodoriserend middel om slechte geur (zoals rook etc.) te neutraliseren

Sultracare � nisher voor het behandelen en revitaliseren van leer

    ZACHT VOOR TEXTIEL EN MENSEN

HiGlo is een mild solvent. Het is agressief voor vlekken, maar zorgt ervoor dat witte en heldere kleuren weer als 
nieuw lijken. Na de reiniging is het textiel niet schraal of sterk gekreukt, en is het eenvoudig af te werken. Hier 
komt nog bij dat het solvent geen onprettige geur achter laat.
Het reinigen met HiGlo vraagt een normale procestijd van 50-65 minuten.
Het gehele HiGlo-reinigingsproces is geveri� eerd door CTTN, een onafhankelijk onderzoeksinstituut voor textiel 
reiniging.

Zoals weergegeven in onderstaande gra� ek, is de mate van krimp van het textiel zeer laag, ruim onder de 
toegestane maximale waarde van 2%.

   PRODUCTGAMMA
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Is HiGlo veilig in gebruik?

Ja! HiGlo is in lijn met de Europese veiligheidsregels 
voor alternatieve solventen. Toegepast in een 
goed onderhouden machine is het absoluut 
gebruiksveilig. 
Net als andere chemische producten dient het te 
worden opgeslagen in een goed geventileerde 
ruimte.

HiGlo is binnen de EU geclassi� ceerd als niet 
carcinogeen, niet mutageen en heeft een vlampunt 
waarmee het is geclassi� ceerd als niet- brandbaar 
en niet explosief.

Heb ik een nieuwe machine nodig om HiGlo te 
gebruiken? 

Nee! HiGlo kan worden gebruikt in alle “Multi 
solvent” en KWL reinigingsmachines van elk merk.

Veel gestelde vragen

Is het moeilijk om over te schakelen naar 
HiGlo?

Nee! Als u al een Multi solvent of KWL machine 
heeft of gaat aanscha� en, is het inzetten van HiGlo 
simpel. 
Uw huidige methode van uitsorteren, 
voorbehandelen, belading classi� catie en werk 
� ow zal niet worden verstoord.
Een specialist van Cole & Wilson zal u helpen 
met elke stap in het aanpassingstraject of bij een 
nieuwe installatie, en zal altijd beschikbaar zijn om 
uw vragen te beantwoorden.

Voor meer informatie over HiGlo of andere Cole & Wilson producten voor natreiniging en dry cleaning, 
neemt u contact op via info@coleandwilson.com

COLE & WILSON - International (Division of Christeyns) •  
Afrikalaan 182   •  B - 9000 Gent  •  T + 32 9 223 38 71  •  E  info@coleandwilson.com  •  WWW.CHRISTEYNS.COM

COLE & WILSON - UK •  
Nabbs Lane, Slaithwaite  •  Huddersfield, W. Yorkshire HD7 5AT, UK  •  T + 44 1484 842353  •  E info@colewilson.co.uk •  

WWW.COLEANDWILSON.COM
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