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Karakteristieken
- Ideaal voor winkels, snacks, aanrechten
- Verwijdert snel vet en vuil
- Geur: agrumes
- pH 11
- Formaat 750ml

Voordelen
- Met essentiële citrusoliën
- Contact met voedsel 

Dosering
- Gebruiksklaar

Karakteristieken
- Om alles te reinigen, keuken, vloeren, enz ... 
- Geur: citroen
- pH 7
- Formaat 5L

Voordelen
- Economisch, lage dosering
- Zacht product voor de handen
- Contact met voedsel 
 

Dosering
- 1 tot 2 doppen in een emmer water 6L tot 8L
-  Spoelen op 50 ° en met helder water

REINIGERS

Excellentie
in

keukenhygiëne

Keuken
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Karakteristieken
- Ideaal voor het ontsmetten van alle afwasbare oppervlekken,
   keukenapparatuur, toiletten en overige sanitair
- Efficiënt tegen een groot aantal bacteriën en gisten
- Geur: Geurloos
- pH 7,1 
- Formaat 5L 

Fase 1:
Fase 1:Eerst zorgvuldig de te desinfecteren 
oppervlakken en materialen reinigen met een 
allesreiniger of ontvetter; nadien overvloedig 
spoelen met zuiver water

Fase 2:
DIPP12 - DESPLUSIUM verdunnen met zuiver 
water; de gebruiksconcentratie is 1%(=1/2 
dop per liter water); deze oplossing op het te 
reinigen oppervlak aanbrengen en 5 minuten 
laten inwerken; nadien overvloedig spoelen 
met zuiver water

Karakteristieken
- Middel om bacteriên, saccaromyces, schimmels en virussen op 
   oppervlakken en gereedschappen te bestrijden
- Reinigt, ontsmet, zonder spoelen
- Geur: typisch
- pH 9,82
- Formaat 500ml

Voordelen
- Reinig de te behandelen oppervlakken eerst  
  en spoel vervolgens met schoon water,
  verwijder overtollig water
- Laat minimum 5 minuten inwerken
- Het oppervlak droogwrijven met behulp van 
  een celstofdoekje 

Dosering
- Gebruiksklaar

DESINFECTIEMIDDEL

Karakteristieken
- Sterk geconcentreerde multi-ontvetter en dieptereiniger voor alle  
   ingebakken vetten
- pH 13,7
- Formaat 1 L spray, 5L, 25L

Voordelen
- Zeer economisch
- Ontvetter voor het hele laboratorium/keuken
- Ovenglas, friteuse, werkblad, vloeren
- Contact met voedsel 

Dosering
- Voor verbrande vetten
- 50% andere vetten
- 10% voor grond 

ONTVETTER

Karakteristieken
- Ideaal voor de reiniging en de renovatie van inox oppervlakken, 
  apparaten en materiaal in de keuken
- 85% paraffine 
- Formaat 500ml

Voordelen
- Helder, streeploos en schitterend 
  resultaat
- Zonder spoelen
- Contact met voedsel

Dosering
- Gebruiksklaar
- Op een zachte, droge doek drukken is 
   voldoende

Karakteristieken
- Voor het reinigen van alle handafwas
- Gecontroleerde mousse
- Geur: citroen
- pH 8,5
- Formaat 1L et 5L

Voordelen
- Laag schuimend: sneller spoelen
- Helder, streeploos en schitterend resultaat
- Geconcentreerde en economische formule
- Contact met voedsel

Dosering
- 1 tot 2 maal knijpen volstaat voor een 
   normale vaat
- Vaatwerk indompelen en enkele minuten 
  laten inwerken

Karakteristieken
- Verwijdert vastzittend kalk van alle vaatwerk, keukengerei,
  klein keukenmateriaal, toestellen en andere voedingsrecipiënten
- Geur: kenmerkend
- pH 1,5
- Formaat 1L et 5L

Voordelen
- Zeer geconcentreerde formule, dus economisch
- Voorkomt kalkaanslag en roest
- Verlengt de levensduur van uw apparaten
- Uniform voor alle toestellen

Dosering
- Apparaat: 1 tot 10% 3 keer spoelen met 
  schoon water
- Vaatwasser: 100 ml / l water gebruikt, 3 keer 
  spoelen

ONTKALKER

INOX

HANDAFWAS • BIERGLASREINIGER

Karakteristieken
- Speciaal glasproduct
- Verwijdert sporen van lippenstift en gedroogde drankjes
- Geurloos
- pH 7
- Formaat 1L

Voordelen
- Houdt borstels en gootstenen schoon
- Een streeploos en briljant resultaat
- Laat schuim goed hechten aan glas
- Contact met voedsel

Dosering
- 3 ml voor 8L water of een dop voor een 
  gootsteen van 30L tot 40L
- ½ dop voor een gootsteen van 30L tot 40L

HYGIËNE PACKS EN HYGIËNE PLAN • CONFORM HACCP
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Karakteristieken
- Bevat ontvettings- en antikalkproducten
- Alleen Professionele machines
- Odeur caractéristique
- pH 13,9
- Formaat 10L

Voordelen
- Onderhoud van de machine
- Zeer economisch
- Reinigt de machine

Dosering
- Zeer lage dosering-
  0,2 tot 0,5 ml / liter water bij 80/90 ° 
- Of 10 tot 25 ml product per spoeltank
  van 50 liter

Karakteristieken
- Voor het spoelen van alle vaatwerk, keukengerei
- Verwijdert sporen van glazen en schalen
  Alleen Professionele machines
- Geur: kenmerkend
- pH 1,9
- Formaat 10L

Voordelen
- Vergemakkelijkt het spoelen
- Vergemakkelijkt het drogen
- Glans gegarandeerd
- Zeer economisch
- Contact met voeding

Dosering
- Zeer lage dosering
- 0,2 tot 0,5 ml / liter water bij 80/90 ° 
- Of 10 tot 25 ml product per spoeltank van   
  50 liter

Karakteristieken
- Handwascrème
- Schuimende vloeibare zeep
- pH 5,8
- Formaat 500ml, 1L, 5L

Voordelen
- Respecteert de huid zonder risico op allergie
- Laat je handen zacht
 

Dosering
- Een dosis van 2 ml product in de palm van 
  de hand

Karakteristieken
- Handzeep antibacterieel
- Verwijderen van kiemen
- pH 7,8
- Formaat 500ml, 1L, 5L

Voordelen
- Respecteert de huid zonder risico op allergie
- Laat je handen zacht
 

Dosering
- Een dosis van 2 ml product in de (droge) 
   handpalm aanbrengen

Karakteristieken
- HY 1066 Alcogel
- Desinfecterende alcohol gel handen
- Voor een perfecte desinfectie en handhygiene
- pH 7
- Formaat 500ml, 1L

Voordelen
- Zonder water, zonder spoelen, zonder 
  afdrogen
- Respecteert de huid zonder risico op allergie
- Laat je handen zacht

Dosering
- Een dosis van 2 ml product in de (droge) 
   handpalm aanbrengen
- Handen goed inwrijven, zonder te spoelen

VLOEIBAAR • SPOELGLANS

ALCOHOL GEL met toelatingsnummers 

HANDZEEP ANTIBACTERIEEL  met toelatingsnummers

HANDZEEP CREME

TAFELS • GLAS • SPIEGELS
Karakteristieken
- Voor het reinigen van oppervlakken (meubels, lade, etc.)
- Eucalyptus geur
- pH 8,5
- Formaat 750ml

Voordelen
- Zeer economisch
- Verdampt als het droogt, zonder
  sporen
- Geur: eucalyptus

Dosering
- Gebruiksklaar

Interieur

Handen

Vaatwas
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Karakteristieken
- Zeer krachtige ontvetter en dieptereiniger voor alle vloeren 
- Zeer geconcentreerd
- Geur: citronella
- pH 13 
- Formaat 5L

Voordelen
- Zeer economisch
- Bespaar tijd
- Geur etherische olie
- Ideaal voor moeilijke vloeren

Dosering
- Handmatige reiniging
- Verdun 1 tot 2 doppen per emmer (6 tot 8L)
- Laat 3 minuten inwerken en spoel na
- Niet gebruiken op niet-afwasbare oppervlakken

Karakteristieken
- Ontvetter en reiniger voor vloeren
- Zeer geconcentreerd
- Geur: citroen
- pH 11,3
- Formaat 5L

Voordelen
- Zeer economisch
- Bespaar tijd  

Dosering
- Handmatige reiniging
- Verdun 20 tot 40 ml emmer (6 tot 8L)
- Niet gebruiken op niet-afwasbare oppervlakken

Karakteristieken
- Toiletten en urinoirs reinigen / ontkalken
- Anti kalksteen
- Dennengeur
- pH 0,5
- Formaat 750ml

Voordelen
- Garandeert een schoon, schitterend resultaat
- Voorkomt kalkaanslag

Dosering
- Gebruiksklaar

Karakteristieken
- Om de toiletten dagelijks schoon te maken
- Anti kalksteen
- Geur: floraal
- pH 1,5
- Formaat 750ml

Voordelen
- Krachtig 
- Glanzend schoon 
- Zonder strepen

Dosering
- Gebruiksklaar

Karakteristieken
- Reinigt en ontstopt de afvoerleidingen
- Lost alle verstopping op zoals: haar, materialen, papier, etc ... 
- 99% zwavelzuur
- pH 0,1
- Formaat 1L

Voordelen
- Zeer krachtig 
- Snel

Dosering
- Giet 200 tot 250 ml in de leiding

Karakteristieken
- Voor een regelmatige reiniging van sanitaire ruimtes
- Anti kalksteen
- Geur: floraal
- pH 1,5 
- Formaat GEL 1L

Voordelen
- Krachtig 
- Glanzend schoon 
- Zonder strepen

Dosering
- Verdunnen tot 1% of 2% afhankelijk van 
  vervuiling

VLOEREN

WC • ONSTOPPER

Karakteristieken
- Om ramen en spiegels, schermen schoon te maken
- Geur: citroen
- pH 8
- Formaat 750ml et 5L

Voordelen
- Zeer economisch
- Verdampt als het droogt, zonder sporen
- Geur: citroen

Dosering
- Gebruiksklaar

  TOEBEHOREN

REINIGER • ONTKALKER 

N°8000

 • doseerfles met schaalverdeling

N°8020

• manuele doseerpomp

N°8080

 • inox elleboogdispenser

Sanitair


