


Heeft u vragen of wilt u een goed 
advies over welke producten uw 
problemen kunnen oplossen? Onze 
buitendienstmedewerkers staan klaar 
om u te helpen. Zij kunnen u alles 
vertellen over de producten en de 
toepassing. Onze buitendienst staat 
garant voor een vakkundige advisering 
en een snelle afhandeling van uw 
bestelling. Met ons dichte netwerk van 
buitendienstmedewerkers is er altijd 
iemand in uw omgeving beschikbaar 
voor een snel, goed en betrouwbaar 
advies.

Bestelt u liever telefonisch? Dat kan 
natuurlijk ook! Onze binnendienst staat 
klaar om u deskundig te adviseren en uw 
bestelling te noteren.
In Nederland bereikt u ons via 
telefoonnummer:  +31 (0)164 - 250100.
In België bereikt u ons via 
telefoonnummer: +32 (0)2 - 3470117.

U kunt uw bestelling eenvoudig 
doorgeven per e-mail: 
In Nederland bereikt u ons via
info@zepbenelux.com.
In België bereikt u ons via sales@zep.be.

U kunt uw bestelling ook via de fax 
doorgeven. Kopieer hiervoor de laatste 
pagina van deze catalogus. Vermeld in uw 
bestelling de juiste productnaam en de 
gewenste hoeveelheid. 
In Nederland faxt u naar: 
+31 (0)164 -266710.
In België faxt u naar +32 (0)2 - 3471395.

Wat u ook nodig heeft, wanneer u het nodig heeft en 
hoeveel u ook nodig heeft…. Zep Industries staat altijd 
voor u klaar! De onder ISO-norm geproduceerde kwa-
liteitsproducten worden snel en volledig geleverd op 
het adres waar u dat wilt. U kunt uw bestelling plaatsen 
op de manier die u wilt.

Om het u gemakkelijk te maken, kunt u bij ZEP op di-
verse manieren bestellen; online, telefonisch, via de 
fax of bij een van onze buitendienstmedewerkers. Ver-
meld bij elke bestelling de juiste productnaam en hoe-
veelheid, zo weet u zeker dat u het gewenste krijgt.

Bestellen 
zoals het u 

uitkomt.

BUITENDIENSTMEDEWERKERS TELEFONISCH

ONLINE

FAX



INDUSTRY

WATER TREATMENT

FOOD & BEVERAGE

INSTITUTIONAL

AUTOMOTIVE

CONSTRUCTION

PCM

PAPER & SAFETY EQUIPMENT

Sinds 1937 (Atlanta Georgia, USA), is de aandacht van Zep gericht op 
het leveren van het breedst mogelijke assortiment van industriële rei-

nigings- en onderhoudsproducten van topkwaliteit onder begeleiding 
van persoonlijke service en professionele technische ondersteuning.

Ruim 3500 kwaliteitsproducten dragen de naam Zep, waaronder reini-
gingsmiddelen, desinfectiemiddelen, handreinigers, ontvettingsmidde-
len, luchtverfrissers, smeermiddelen, vloerreinigingsmiddelen, etc., etc.

Zep levert aan meer dan 300.000 klanten uit verschillende industrieën 
zoals automotive, voedselverwerkende industrie, bouw, horeca, overheid, 
verzorgingssector, etc. We bieden ze, als onze partner: 

Een getraind en ervaren netwerk van Zep vertegenwoordigers 
Brede productlijn geschikt voor alle mogelijke toepassingen 
Technische ondersteuning door professionele laboratoriumtechnici 
Snelle en accurate leveringen 
Uitgebreide documentatie in de vorm van technische, wettelijke en 
veiligheidsinformatie

Welkom!
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-4 4 30 20 Xn F N / R11 R38 R50/53 R65 R67

> 30 40 31 Xn / R10 R52/53 R65 R67

MBS > 38 55  31 38 Xn / R10 R65 R 66 R67

MBS > 60 150  27 65 Xn / R65 R66

MBS > 60 150 31 51 Xn / R65 R66

MBS > 61 150  31 51 Xn / R65 R66

Dyna Clean > 62 150  27 65 Xn / R65 R66

MBS > 78 600  28 25 Xn / R65 R66

MBS > 100 >1000  28 24 Xn / R65

> 30 30 Xn / R10 R52/53 R65 R67

 > 45 75  67  Xn N / R10 R38 R43 R50/53 R65

 > 45 75 67  Xn N / R10 R38 R43 R50/53 R65

 > 90 > 1000 57  

 > 60 100 67  

> 75 20 37  

  14 5  Xn F / R11 R20 R36/37 R66

  > 40 30  90  Xn / R40 R52/53 R65

 > 60 150 35 Xn / R52/53 R65 R66

 > 70 120 86 Xn N / R51/53 R65 R66 R67

 > 70 120 86 N / R51/53 R66 R67

< 1

< 1

< 0 < 1 F+ / R12 R53 R66 

< 0 100 67 Xi N / R36/38 R43 R50/53

< 0 >1000 57 F+ /  R12

< 0 4 30 Xi F+ N / R12 R38 R50/53 R67

< 0 4 30 Xi F+ N / R12 R38 R50/53 R67  

Aqua buggy

Aqua hot

Xi / R36/38

C / R35

MBS Natura

Bioxycan

OPLOSMIDDELEN

B = bulk, A = Aerosol.
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Symbool / R & S Zinnen

DYNA RED B Heptaan

DYNA 30 B Aliphatische koolwaterstoffen

DYNA 40 B Aliphatische koolwaterstoffen

DYNA 400 FG B Isoparafinische koolwaterstoffen FOOD GRADE

DYNA 680 T2 B Isoparafinische koolwaterstoffen FOOD GRADE

DYNA 143 B Aliphatische koolwaterstoffen

DYNA BLUE 400 B Isoparafinische koolwaterstoffen

DYNA SD B Aliphatische koolwaterstoffen

DYNA 200 B Aliphatische koolwaterstoffen

DYNA RAPID B Aliphatische koolwaterstoffen & Glycolether 30

PRESTO ORANGE B Terpenen

LEMOSOLV PLUS B Terpenen & emulgatoren

SOJA RESPONSE B Methylsojaat & emulgatoren Niet geklasseerd

BIG ORANGE-E B Terpenen & Alcoholen Niet geklasseerd

GREENSOLV B Glycolether Niet geklasseerd

PRESTO 75 B Methylisobutylketon

LECTRASOL B Gechloreerde & aliphatische koolwaterstoffen

SW 55 B Aliphatische koolwaterstoffen & emulgatoren

NEUTRATAR B Aromatische koolwaterstoffen & emulgatoren

CLEANTARGEL B Aromatische koolwaterstoffen & emulgatoren

PRESTO HFE A HCFK geen Niet geklasseerd

MICROSEC A HCFK geen Niet geklasseerd

ALISOLV A Isoparafinische koolwaterstoffen FOOD GRADE

BIG ORANGE A Terpenen & emulgatoren

SOJA RESPONSE A Methylsojaat & emulgatoren

BRAKE WASH A Hexaan & Alcoholen

ID RED A Hexaan 

AQUA SUR B emulgatoren & inhibitoren geen Niet geklasseerd

AQUA 40 B emulgatoren & inhibitoren geen Niet geklasseerd

AQUA SAFE B emulgatoren & alkalien & inhibitoren geen

AQUA STRONG B emulgatoren & sterke alkalien & inhibitoren geen

NATURA CLEAN B emulgatoren & inhibitoren geen Niet geklasseerd

BIOXY L9 B emulgatoren & sporen & inhibitoren geen Niet geklasseerd
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ALISOLV

DYNA 200

DYNA 400 FG

DYNA RED

ID RED DYNA 30

DYNA 680 T2 DYNA RAPID

DYNA 143

DYNA 40

DYNA BLUE 400

DYNA SD

OPLOSMIDDELEN

ALIFATISCHE OPLOSMIDDELEN

Ontvettend oplosmiddel met normale verdam-
pingssnelheid voor gebruik in onderdelenreini-
gers. Ontvet alle mechanische stukken vervuild 
met olie of vet, filters, versnellingsbakken, injec-
tiepompen, koppelingen, motorblokken, veringen 
enz. Reinigt letters, rollen, inktbakken van druk- en 
offsetmachines. Reinigt elektrische motors buiten 
spanning.Vlampunt hoger dan 60°C.

Sneldrogend oplos- en ontvettingsmiddel voor 
gebruik in onderdelenreinigers. Lost vuil, olie en 
vet op, bijv. op onderdelen van motoren, machi-
nes, apparatuur, elektromotoren, hydraulische 
apparatuur, enz. Product blijft langdurig schoon 
en is daardoor veelvuldig te gebruiken. Wordt 
toegepast in een spoelbak. Veilig en neutraal van 
karakter. Vlampunt: > 38ºC.

Geurloos oplos- en ontvettingsmiddel voor 
gebruik in onderdelenreinigers. Lost vuil, olie en 
vet op. Bijv. op onderdelen van motoren, machi-
nes, apparatuur, elektromotoren, hydraulische 
apparatuur, enz. Reinigt drukletters, inktrollen en 
elektrische motoren buiten spanning. Product 
blijft langdurig schoon en is daardoor veelvuldig 
te gebruiken. Vlampunt: > 60°C.

Langzaam verdampend oplos- en ontvettingsmid-
del voor gebruik in onderdelenreinigers. Lost vuil, 
olie en vet op. Bijv. op onderdelen van motoren, 
machines, apparatuur, elektromotoren, hydrau-
lische apparatuur, enz. Product blijft langdurig 
schoon en is daardoor veelvuldig te gebruiken. 
Wordt toegepast in een spoelbak (bijv. MBS 210 en 
MBS 60). Vlampunt: > 78ºC.

Voedselveilige ontvetter. Effectief: ontvet opper-
vlakken van metaal, roestvrij staal en lichte lege-
ringen die in contact met levensmiddelen kunnen 
komen. Goedkeuring NSF nr.139644 Categorie H1:  
Tast rubber, verflagen en de meeste kunststoffen 
niet aan.

Veilig, langzaam verdampend, oplosmiddel voor 
gebruik in onderdelenreinigers. Lost vuil, olie en 
vet op. Bijv. op onderdelen van motoren, machi-
nes, apparatuur, elektromotoren, hydraulische 
apparatuur, enz. Product blijft langdurig schoon 
en is daardoor veelvuldig te gebruiken. Vlampunt: 
> 100ºC.

Voedselveilig oplos- en ontvettingsmiddel. 
Lost vuil, olie en vet op. Bijv. op onderdelen van 
motoren, machines, apparatuur, elektromotoren, 
hydraulische apparatuur, enz. Wordt toegepast in 
een onderdelenreiniger (Bijv. Dyna Clean Plus, MBS 
60 of MBS 210). Product blijft langdurig schoon en 
is daardoor veelvuldig te gebruiken.

Zeer sneldrogend oplos- en ontvettingsmiddel. 
Verwijdert volledig vet- en vuil van gevoelige elek-
tronische apparatuur. Reinigt alle soorten kontak-
ten. Dringt snel door in het vuil en lost het vuil op. 
Droogt snel en laat geen residu achter. Uitstekend 
oplossend vermogen. Bevat geen gechloreerde 
oplosmiddelen.

Verwijdert volledig vet- en vuil van gevoelige elek-
tronische apparatuur. Reinigt alle soorten kontak-
ten. . ID RED droogt snel en laat geen residu ach-
ter. Uitstekend oplossend vermogen. Bevat geen 
gechloreerde oplosmiddelen. Veilig op metalen, 
kunststoffen, rubber, lak, verf of isolatiemateriaal. 
Veilige vervanger van 1.1.1.-trichloorethaan. Bevat 
geen CFK’s.

Reiniger voor het oplossen van oliën, vetten, roet, 
zware en lichte stookoliën. Zeer hoge verdam-
pingssnelheid. Vrij van gechloreerde oplosmidde-
len of glycolether. Geurloos. Vlampunt: 30°C.

Ontvettend oplosmiddel. Voldoet aan de specifi-
catie MIL-PRF-680 Type II. Uitstekende reiniger en 
ontvetter dat effectief vet, olie en andere veront-
reinigingen oplost. Reukloos. Zonder gechloreer-
de oplosmiddelen en glycolen. Zeer geraffineerd 
oplosmiddel met hoog vlampunt. Lage verdam-
pingssnelheid: reduceert verlies door verdamping 
tot een minimum.

Sneldrogend oplos- en ontvettingsmiddel voor 
drukkerijen. Hoge efficiëntie in het oplossen van 
vet, olie, pigment en inkt van motoronderdelen, 
machines, apparatuur, elektromotoren, hydrauli-
sche apparatuur, enz.  
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AQUA SOJA

BIG ORANGE E

PRESTO ORANGE

SOJA FOAM

SOJA RESPONSE BULK

BIG ORANGE AERO

GREENSOLV

LEMOSOLV PLUS

SOJA RESPONSE AERO

LECTRASOL

OPLOSMIDDELEN

NATUURLIJKE OPLOSMIDDELEN

Veelzijdige vloeibare reiniger en ontvetter op 
basis van soja. Zeer doeltreffend: voor het rei-
nigen en ontvetten van alle oppervlakken, zelfs 
sterk vervuilde. Uit een hernieuwbare bron, 
100% plantaardig en natuurlijk oplosmiddel. 
Met gecontroleerd schuim. Aangenaam gepar-
fumeerd. Onontvlambaar product.

Krachtig reinigingsmiddel en ontvetter. 
Samengesteld uit 100% natuurlijke citrus sol-
vents. Lost vuil, vet, olie, teer en de meeste 
lijmresten op zeer effectieve wijze op. Bevat 
geen gechloreerde koolwaterstoffen noch CFK’S. 
Bevat emulgatoren waardoor het eenvoudig met 
water afspoelbaar is.

Ontvetter voor het schoonmaken en onderhou-
den van elektrische apparatuur op natuurlijke 
plantaardige basis. Volledig samengesteld op 
natuurlijke plantaardige basis. Werkt zeer sterk 
in op vetten en vuilophopingen, lost lijm op van 
leer en verwijdert vlekken uit textiel. Economisch 
in gebruik laat geen residu achter. 

Zeer krachtig schuimmidel op sojabasis. 
Verwijdert de meeste soorten vuil. Schuimend, 
product blijft hechten aan de ondergrond waar-
door de inwerkperiode wordt verlengd. Ideaal 
voor reiniging van oppervlakken uit roestvrij 
staal, aluminium, chroom, kunststof, aardewerk, 
geëmailleerde en gelamineerde oppervlakken, 
keramische of synthetische bekledingen.

Reinigingsmiddel en ontvetter in bulkverpak-
king. Op basis van soja. Uitstekend oplossend 
vermogen: efficiënt voor vet en olie, de mees-
te inkten, bitumen, resten van kleefband, lijm, 
etiketten, beschermlagen, wasresten. Uit een 
steeds hernieuwbare bron: formule met een 
100% plantaardig en natuurlijk oplosmiddel. 
Aangenaam geparfumeerd: lichte natuur par-
fum. 

Krachtig reinigingsmiddel en ontvetter met het 
gemak van een spuitbus. Samengesteld uit 100% 
natuurlijke citrus solvents. Lost vuil, vet, olie, teer 
en de meeste lijmresten op zeer effectieve wijze 
op. Bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen 
noch CFK’S. Bevat emulgatoren waardoor het 
eenvoudig met water afspoelbaar is

Veilig alternatief voor alle typen gevaarlijke en 
schadelijke oplosmiddelen die gebruikt worden 
bij reiniging van inktplaten, rollen, screens, enz. 
Heeft een hoog vlampunt en een zeer lage 
verdampingsgraad. Reinigt snel en effectief en 
is veilig in gebruik op allerlei materialen zoals 
kunststof, metaal, glas, aluminium etc.

Samengesteld op basis van natuurlijke plantaar-
dige oplosmiddelen. Zeer hoog ontvettingsver-
mogen van oliën. Zeer geschikt als oplosmiddel 
van bitumen en asfalt. Emulgeert onmiddellijk 
met water. Bevat geen gechloreerde koolwater-
stoffen. Werkt zowel ontvettend als oplossend. 
Lost teer, asfalt, bitumen en pek op. Niet giftig en 
bevat een aangename citrusgeur

Reinigingsmiddel en ontvetter in spuitbusvorm. 
Op basis van soja. Uitstekend oplossend vermo-
gen: efficiënt voor vet en olie, de meeste inkten, 
bitumen, resten van kleefband, lijm, etiketten, 
beschermlagen, wasresten. Uit een steeds her-
nieuwbare bron: formule met een 100% plant-
aardig en natuurlijk oplosmiddel. Aangenaam 
geparfumeerd: lichte natuur parfum. 

Reinigt machines, elektrische apparatuur, moto-
ren, generatoren e.d. Vervangingsmiddel voor de 
oplosmiddelen op basis van Tetra en de reinigings-
middelen op basis van petroleum. Werkt zeer sterk 
in op vetten en vuilophopingen. Niet geleidend, 
niet brandbaar, veilig in gebruik en heeft géén 
corrosievorming. Economisch in gebruik, laat geen 
enkel residu achter. 

GECHLOREERDE OPLOSMIDDELEN
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CLEANTARGEL MICROSEC

NEUTRATAR PRESTO HFE

RUBGO SW 55

DYNA CLEAN PLUS R2 MBS 210

MBS 60 MBS 60 SECONDARY CONTAINMENT

POWER PISTOL

OPLOSMIDDELEN

GEMENGDE OPLOSMIDDELEN

Oplosmiddel van asfalt in gelvorm. Uniek en zeer 
doeltreffend oplosmiddel voor het verwijderen 
van teer, asfalt, bitumen, pek en ander vettig 
vuil. Zeer goede adhesie op verticale oppervlak-
ken. Veroorzaakt geen aantasting van verflagen 
of metalen.

Reinigingsmiddel, bestaande uit gecomprimeerd 
zuiver gas. Laat geen residu achter. Heeft geen 
corrosieve werking. Werkt volkomen droog. Bevat 
geen CFK’s en is niet brandbaar. Veilig voor elke 
toepassing

Uniek en zeer doeltreffend oplosmiddel. Het ver-
wijdert teer, asfalt, bitumen, pek en ander vettig 
vuil. Een combinatie van oplos-, penetreer, en 
emulgeermiddelen maakt aangekoekt vet, olieres-
ten en andere vuillagen weer vloeibaar en breekt 
af zonder dat verhitting nodig is. Onschadelijk voor 
metalen, goede verflagen, leer en textiel.

Presto HFE is een niet brandbaar dielektrisch 
oplosmiddel in spuitbusvorm voor het reinigen 
en ontvetten van diverse onderdelen waarbij de 
onbrandbaarheid van het grootste belang is zoals 
bij bijvoorbeeld schakelkasten die onder stroom 
staan.

Afkoeler tot -60°C met een aangename citroen-
geur. Volledig onontvlambaar. Wordt gebruikt 
voor opsporing van defecten van elektrische cir-
cuits, bij montage (laat metalen enkele mm krim-
pen), beschermt tegen oververhitting, voor het 
verwijderen van kauwgom op tapijten.

Lost vetten, oliën en smeerolie op. Praktisch reuk-
loos. Bevat geen chloorkoolwaterstoffen noch 
siliconen. Het spoelwater wordt verjaagd door 
de waterafstotende behandeling. Bevat een anti-
roesttoevoegsel. Ook geschikt voor het reinigen 
van motoren van wagens, vrachtwagens, enz. 
Ontvet mechanische stukken zoals versnellings-
bakken, schokdempers, enz.

Een roestvrij stalen ontvettingstafel. Door 
het regelmatig filteren van het oplosmid-
del blijft het ontvettend vermogen van 
het oplosmiddel constant. Standaard uit-
gerust met een lucht aangedreven en 
oplosmiddelbestendige pomp. Afmeting 
en specificaties buitenmaat: 110,5 x 60,4 
x 94 cm.

Onderdelenreiniger. Door de grootte van 
de bak ook zeer geschikt voor grotere 
onderdelen. Het circulerende solvent ver-
wijdert vet, vuil en olie. Afmeting: (l x b x 
h) 118 x 69 x 101,5 cm.

Onderdelenreiniger. Speciaal ontwor-
pen voor het snel en efficiënt reinigen 
en ontvetten van metalen onderdelen. 
Afmeting: (l x b x h) 74 x 52 x 91 cm.

Metalen lekbak met rooster. Afmeting: 10 
x 120 x 60 cm. Totale opvangcapaciteit: 
72 liter.

Metalen sprayer met handpomp. Speciaal 
aanbevolen voor oplosmiddelen. Het 
spuitstuk is te verstellen van nevel tot 
pinstream. Inhoud: 1 liter (nooit met cor-
rosieve producten gebruiken).

ONDERDELENREINIGERS VOOR OPLOSMIDDELEN
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AQUA 40

AQUA STRONG

WINKLEAN

AQUA SAFE

MAT 100

AQUA PLUS

Aqua buggy

Xn R41 R43 R48/22

Xi R38 R41

C R35

Bioxycan

C R35

MBS Natura

C R34

ONTVETTERS OP WATERBASIS

CHEMISCH WATERGEDRAGEN KOUDONTVETTERS

Ontvetter op waterbasis voor het reinigen van 
mechanische onderdelen. Speciaal ontworpen 
om te gebruiken in onze wastafel: Aqua Hot. Zeer 
goed ontvettingsvermogen voor mechanische 
onderdelen in ijzer, staal, aluminium, messing, 
enz. Ontvet met vet en olie besmeurde mechani-
sche onderdelen.Veiligheidsproduct: klaar voor 
gebruik, zonder vlampunt, geeft geen schade-
lijke dampen af.

Alkalisch reinigingsmiddel met gecontroleerd 
schuim. Speciaal ontworpen voor mechanische 
reinigingssystemen. Produceert zelfs bij hoge 
druk geen schuim (mits gebruik van warm water 
> 65°C). Snelle werking, dringt snel het vuil bin-
nen en ontvet. Niet gebruiken op zachte metalen 
zoals aluminium en brons.

Ontvettend reinigingsmiddel met gecontroleerd 
schuim. Speciaal bestemd voor gebruik waarbij 
schuim hinderlijk is. Uiterst geschikt voor de 
reiniging met monoborstels. Beschermt ferro-
metalen tegen corrosie. Bij het opzuigen in de 
machine lopen de reservoirs niet over. Praktisch 
reukloos. Zeer hoog ontvettingsvermogen.

Alkalisch vloeibaar ontvettingsmiddel. 
Produceert geen schuim, zelfs niet bij hoge 
druk. Speciaal ontworpen voor mechanische 
reinigingssystemen, injectie of verstuiving. Het 
product wordt bijzonder aangeraden voor het 
ontvetten van onderdelen en materialen van 
aluminium en messing en andere lichte metalen 
die aanwezig zijn in werkplaatsen.

Vloeibare alkalische reiniger speciaal ontwor-
pen voor het gebruik in machines met warm 
water, stoom of ultrasone trillingen. Verwijdert 
hardnekkige vervuiling zoals oude vetten en 
smeer. Bevat complexerende stoffen die hard 
water behandelen en kalkvorming voorkomen. 
Neutraal op dichtingen en rubbers. Vertraagt de 
vorming van kalkaanslag. Mag gebruikt worden 
in de omgeving van voeding.

CHEMISCH WATERGEDRAGEN KOUDONTVETTERS
PRODUCT BASIS VERWIJDERT METHODE VEILIG VOOR EIGENSCHAPPEN CLASSIFICATIE
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AQUA 40 B emulgatoren & inhibitoren geen Niet geklasseerd

AQUA PLUS B Corrosieremmers Waterbaden geen

AQUA SAFE B emulgatoren & alkalien
& inhibitoren

geen

AQUA STRONG B emulgatoren & sterke 
alkalien  & inhibitoren

geen

BIOXY L9 B emulgatoren & sporen
& inhibitoren

geen Niet geklasseerd

MAT 100 B emulgatoren & sterke 
alkalien  & inhibitoren

Warm water / 
stoommachines

geen

NATURA CLEAN B emulgatoren & inhibitoren geen Niet geklasseerd

WINKLEAN B emulgatoren & sterke 
alkalien  & inhibitoren

Schrobmachines geen

Corrosieremmer voor waterbaden, zoals industri-
eel koelwater, wasbad, circuits voor lekkagetes-
ten, industrieel stilstaand water of voor circuits in 
het algemeen, spoelwater. Het product werkt op 
legeringen van ijzer en staal, heeft een anticorro-
sie werking en werkt ook op gele en lichte lege-
ringen en voorkomt oxidering ervan. Voorkomt 
corrosievorming op ferrometalen en staal.
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NATURA CLEAN

BIOXY PB

BIOXY L9

AQUA BUGGY BIOXYCAN

MBS NATURA

ONTVETTERS OP WATERBASIS

BIOLOGISCHE WATERGEDRAGEN KOUDONTVETTERS

Milieubewuste krachtige ontvetter van mecha-
nische onderdelen. Beschermt tegen corrosie 
van ijzerhoudende metalen. Vrij van V.O.C. Bevat 
geen koolwaterstoffen, gechloreerde solven-
ten of glycolen. Veilig product. Geen schade 
bij inademing. Klaar voor gebruik. Bevat geen 
vlampunt; geen risico op ontbranding. Geen 
schuimvorming. Veilig voor kunststoffen, pak-
kingen en O-ringen. 

Tablet rijk aan micro-organismen. Het Bioxy PB 
tablet wordt toegevoegd aan de Bioxy L9 in 
onze biologische wastafel Bioxycan. Het product 
bevat micro-organismen die de reinigingsvloei-
stof in het bad continu herstellen dankzij de 
bioremediatietechniek van vetten en oliën. Bioxy 
PB verbetert de doeltreffendheid van de ontvet-
ter. Neutraliseert slechte geuren en vermindert 
slibvorming door ontvetting. 

Milieubewuste koudontvetter voor biologische 
afwastafel. Uitstekende ontvetter voor mechani-
sche onderdelen. Verwijdert vet en olie van alle 
mechanische onderdelen, filters, versnellings-
bakken, injectiepompen, koppelingen, motor-
blokken, veringen, enz. Milieubewust product, 
tensioactieve stoffen zijn voor meer dan 90% 
biologisch afbreekbaar. Zonder V.O.C.

Pneumatische wastafel voor het reinigen 
van remmen van zware voertuigen. De 
wastafel functioneert met een oplosmid-
delvrije veiligheidsontvetter in een 20 liter 
verpakking. Eigenschappen: Stevig frame 
uit stalen buizen; gelakt met epoxyverf; 4 
draaiwielen. 

Een verwarmbare kunststof biologische 
onderdelenreiniger. Speciaal ontworpen 
voor het milieubewust reinigen van meta-
len voorwerpen. Te gebruiken met het 
product Bioxy L9. Afmeting: (l x b x h) 90 x 
67 x 103,5 cm. Gewicht lege bak: ± 35 kg. 
Maximale inhoud: 90 liter

Groenkleurige onderdelenreiniger. 
Speciaal ontworpen voor het snel en effi-
ciënt reinigen en ontvetten van metalen 
onderdelen. Te gebruiken met het Zep 
product Natura Clean. Afmeting: (l x b x h) 
74 x 52 x 91 cm. 

ONDERDELENREINIGERS OP WATERBASIS
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METALUBE CUT METALUBE EMULEX P70

METALUBE CAP METALUBE SYNTEMUL FCB

METALUBE SYNTEMUL EP

METALUBE SYNTEX 11 *
METALUBE CAP *

METALUBE SYNTEMUL EP
METALUBE EMULEX P70

METALUBE DRILL CHILL
METALUBE GREEN CHILL

METALUBE SYNTEMUL FCB * METALUBE CUT LUBEZE TAPS IT

METALUBE ALU

METALUBE FOG

METALUBE COOLFLUID

HALF SYNTHETISCH 

EMULGEERBAAR

KOELSMEERMIDDELEN

Emulgeerbare, EP (extreme pressure) metaalbe-
werkingsvloeistof voor zware snijwerkzaamhe-
den. Hardwater tolerantie: zelfs met hardheden 
tot 20°D blijft Metalube Cut zijn uitstekende wer-
king behouden. Weinig schuimend. Voorkomt 
bacterie- en schimmelgroei. Voorkomt roestvor-
ming (Herbert Test IP 125 bij 3%).

Emulgeerbare metaalbewerkingsvloeistof voor 
alle soorten werkzaamheden. Hardwater toleran-
tie: zelfs met hardheden tot 20°D blijft METALUBE 
EMULEX P70 zijn uitstekende werking behouden. 
Weinig schuimend: de oplossing kent een lage 
schuimvorming waardoor de werking langdu-
rig consistent is en een schoon resultaat heeft. 
Voorkomt bacterie- en schimmelgroei. Voorkomt 
roestvorming (Herbert Test IP 125 bij 3%).

Een halfsynthetische, wateroplosbare metaal-
bewerkingsvloeistof voor algemene slijp- en 
machinewerkzaamheden. Hardwater tolerantie: 
behoudt goede smerende eigenschappen en 
lage schuimvorming, zelfs bij een hardheid van 
het water van 20°D. De oplossing in water is 
opaal zodat het onderdeel dat wordt bewerkt 
zichtbaar is. Niet-schuimend, zelfs niet in zacht 
water. 

Halfsynthetische micro-emulsie voor smeren en 
koelen, speciaal ontwikkeld ten behoeve van 
de meest progressieve afvoer van spanen bij 
bewerkingsmachines. Ideaal ook voor zwaar-
dere bewerkingen. Weinig schuimvorming. 
Transparant, geurloos, maar met uitstekende rei-
nigings- en anticorrosiewerking (met 3% de eisen 
van Din 51360/2 test overschrijdend).

Halfsynthetische, wateroplosbare metaalbewer-
kingsvloeistof voor zware slijp- en machinewerk-
zaamheden. Behoudt goede smerende eigen-
schappen zelfs bij een hardheid van het water 
van 20°D. Niet-schuimend. Voorkomt bacterie- 
en schimmelgroei. De stabiele pH-waarde zorgt 
voor het tegengaan van roest en slibvorming. 
Emulsie is stabiel, zelfs bij hogedruk omstandig-
heden.

METAALBEWERKINGSVLOEISTOFFEN
SYNTHETISCH HALF SYNTHETISCH EMULGEERBAAR PURE OLIEN

ALGEMENE TOEPASSINGEN

ZWARE TOEPASSINGEN

VOOR ALUMINIUM

NEVELSMERING

SPUITBUSSEN

* ideaal voor koper en koperverbindingen

BEKIJK ONZE BROCHUREwww.zepindustries.eu
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METALUBE DRILL CHILL

LUBEZE TAPS IT

METALUBE FOG

METALUBE GREEN CHILL

METALUBE ALU

METALUBE COOL FLUID

METALUBE SYNTEX 11

MIXER OIL

OIL SEPARATOR

REFRACTOMETER

PURE OLIËN

SYNTHETISCH 

KOELSMEERMIDDELEN

Een uitstekende smerende vloeistof voor metaal-
bewerkinghandelingen, met name bij extreem 
hoge druk situaties zoals boren en draaien. Helpt 
schilfers van het lassen op het oppervlak van 
het gereedschap te voorkomen. Kan worden 
gebruikt op koolstof, legeringen, en roestvrij 
staal evenals op zachtere metalen zoals alumi-
nium.

Speciaal smeer- en koelmiddel om verscheidene 
in verband met schroeftappen nodige operaties 
gemakkelijker te maken. Bevat speciale toevoe-
gingen voor toepassing onder hoge druk waar-
door een solide smeerlaag ontstaat die spanen 
van het gereedschap afscheidt.  Produceert geen 
rook en laat geen onaangename geuren achter 
zoals bij vele andere vloeistoffen voor schroef-
draadtappen wel het geval is. 

Een speciaal volsynthetisch en biologisch oplos-
baar smeer- en koelproduct van hoge kwaliteit, 
ontwikkeld op basis van zorgvuldig gekozen 
synthetische stoffen – derivaten van organische 
esters. Het gebruik van synthetische esters in het 
product bevordert de prestatie bij het snijden. 
Bevat absoluut geen chloor en minerale oliën. FR 
„Fire Resistant“ (brandwerend).

Een speciaal synthetisch smeer- en koelmiddel 
ontwikkeld op basis van zorgvuldig geselec-
teerde biologisch afbreekbare organische ester-
mengsels van hoge kwaliteit. Het gebruik van 
synthetische esters draagt bij tot een meer effec-
tieve prestatie van het snijden. Bevat absoluut 
geen chloor of minerale oliën. FR „Fire Resistant“ 
(brandwerend): dankzij uitstekende bestendig-
heid tegen branden.

Speciaal smeer- en koelmiddel van hoge kwa-
liteit ontwikkeld op basis van oplosmiddelen. 
Dankzij haar specifieke eigenschappen is het 
geschikt voor bewerking van eenvoudige delen. 
De speciale samenstelling op basis van oplos-
middelen geeft aan het product een verhoogde 
capaciteit om te verdampen en tevens uitste-
kende mechanische eigenschappen.

Een smerende en koelende minerale olie voor 
frees-, tap-, snij-, zaag-, pons-, boor-, draadsnij-, 
draai- en slijpwerk. Voor alle mechanische 
bewerkingen op ferro en non ferro metalen. Het 
smerende vermogen verhoogt de productieop-
brengst evenals de levensduur van de gereed-
schappen. Door de koeling van de onderdelen 
ontstaat er minder warmte en vervorming.

Synthetische metaalbewerkingsvloeistof en 
koelmiddel voor lichte tot gemiddelde machine- 
en slijpwerkzaamheden. Ook in hard water effici-
ent. Niet-schuimend. 

Het zuigen en verdunnen van het 
smeer- en koelmiddel wordt m.b.v. een 
systeem van venturi met regelknop 
geregeld. De unit bestaat uit een water-
leiding voor het voeden van de venturi, 
de venturi zelf, een zuigeenheid, een 
manovacumeter en de uitgangsaanslui-
ting.

Eenvoudig en gemakkelijk installeer-
baar systeem voor het verwijderen van 
smeerolie uit koelemulsie voor bewer-
kingsmachines. De constructie van de 
afscheider bestaat uit roestvrij staal. Het 
systeem is samengesteld uit een 12 Volt 
motor met instelbare snelheid.

Voor het bepalen van de concentratie 
koelsmeermiddel in water.

APPARATUUR VOOR 
METAALBEWERKING
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KRONNIX GEL FAST

BRITE STALUME 27 SOUDCLEAN

AERORUST

BRILARUST

ANTIRUST 2

METAL DECALIX

ALINOX

DILU 410

ARBRILL

BEITSMIDDELEN

METAALBEWERKING

ACCESSOIRES

VERF EN COATINGS

Speciale gel voor direct gebruik, ontwikkeld 
voor het verwijderen van oxidatie en zwart vuil 
en vlekken ontstaan bij het lassen van roest-
vast staal. Heeft een verhoogde werking, ook 
geschikt voor gebruik op verticale oppervlakken, 
bevat geen chloriden, produceert een minimale 
hoeveelheid damp. Heeft een hoge viscositeit, 
zakt niet uit, ook niet bij toepassing op een ver-
ticale positie.

Brite Stalume 27 reinigt en herstelt de glans 
onmiddellijk na contact met het schoon te 
maken oppervlak en ondervangt daarbij tevens 
het probleem van vlekken en strepen, die kun-
nen ontstaan als gevolg van een voortdurende 
blootstelling aan weer en wind. Bijzonder snel-
werkende geconcentreerde vloeistof om alumi-
nium te reinigen.

Voorkomt het vastplakken van lasspatten. Vormt 
een inadherente film die bij booglassen de meta-
len beschermt tegen lasspatten. Beschermt het 
lasmondstuk, de interne en externe onderdelen 
en de werktekeningen. Het product verliest na 
verloop van tijd, ook na het verdampen van het 
oplosmiddel, zijn effectiviteit niet.

Aerorust is een twee-in-een product: Het heeft 
een lange roestwerende werking en geeft een 
hoogdekkende en glanzende deklaag. Direct 
toepasbaar op iedere verroeste ondergrond. 
Gebruikt de VCI techniek. Dringt snel door in 
roest: uitstekende bevochtiging van de onder-
laag. Langdurige bescherming: zoutmist proef 
van meer dan 1000 uur geslaagd. Leverbaar in 
meerdere kleuren.

Roestwerende verf met een fraaie hoogglans. 
Kan rechtstreeks aangebracht worden op iedere 
ondergrond. Dringt snel door in roest. Bestand 
tegen zoutachtige en vochtige omgeving.

Anti Rust 2 grondlaag en afwerkingslaag, dringt 
door roest, vertraagt roestvorming. Kan recht-
streeks aangebracht worden op elke metalen 
ondergrond. Bestand tegen zoutachtige, voch-
tige of zwavelhoudende omgeving. Economisch 
in gebruik; toepassing vergt geen ontroesting, 
geen fosfatering noch een voorgaande onder-
grond (primer). 

Een dun vloeibaar afbijt- en reinigingsmiddel 
voor roestvrije staalsoorten; ontvet en bijt af in 
één enkele behandeling. Werkt onmiddellijk in 
op het te reinigen metaal. Heeft een uitstekend 
ontvettings- en bevochtigingsvermogen. Door 
de lage viscositeit en het goede bevochtigende 
vermogen wordt het totaal te reinigen oppervalk 
bereikt.

Roestvrij staal coating. Voorkomt corrosie. Geeft 
een esthetische beschermlaag tegen roest. Zeer 
duurzaam. Heeft een efficiënte manier van wer-
ken. Verkleurt en oxideert niet en is hittebesten-
dig tot 170°C. Niet giftig, niet schadelijk. Een 
onovertroffen beschermende R.V.S. coating.

Lakverdunner voor epoxylak; Goed oplossend 
vermogen voor het reinigen van het materiaal. 
Tevens geschikt voor het verdunnen van onze 
epoxylak Poxy Sol S.

Een hamerslagverf met een nauwkeurige en 
gelijkmatige verspreiding. Goede antiroest 
bescherming. Uitstekende hechting op de 
ondergrond. De verf droogt zeer snel en blijft 
soepel en glanzend.
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DILU 461 DILU 464

IRON CLAD KAMOVE 950

KAMOVE ALU KAMOVE ZINC

PAROXIDE POXY SOL S

PRESTO 75 REVEBLAK 9

Zeer hoog oplosvermogen. Vergemakkelijkt het 
aanbrengen van verschillende verven. Toepasbaar 
voor het reinigen van het toepassingsmateriaal 
van deze verven. Verdunner voor de Zep pro-
ducten Pentsol en Axiroad. Goede ontvetter en 
ontteerder van te behandelen stukken. Vrij van 
chloorsolventen.

Dilu 464 is geschikt voor de verdunning van de 
meeste Alkydlakken in opgeloste fase. Goed oplos-
send vermogen voor het reinigen van materialen. 
Uitstekende ontvetter voor het voorbehandelen 
van de oppervlakken alvorens deze te lakken. 
Uitermate geschikt voor het verdunnen van onze 
lakken Antirust 2 en Brilarust. Voor het reinigen van 
het materiaal waarmee genoemde lakken worden 
aangebracht.

Voorkomt roest en corrosie: Iron Clad vormt een 
ondoordringbare film welke een uitzonderlijke 
bescherming geeft tegen corrosie en roest, zelfs in 
de meest barre omstandigheden. Bestand tegen 
warmte, regen, sneeuw, zout water en vele andere 
corrosieve industriële omgevingen.

Koudgalvanisatiebekleding. Een-component 
bestandsdeel op basis van een epoxy hars. 
Verzekert een volledige bescherming van het 
behandelde oppervlak. Zeer hoog zinkgehalte. 
Verstrekt een uitstekende antiroest behandeling. 
Biedt een hoge weerstand in industriële omge-
ving. Laat na opdrogen een metalen zinklaag na. 

Professionele koudgalvanisatiebekleding op basis 
van zink- en aluminiumdeeltjes van de beste kwa-
liteit. Zeer handig en eenvoudig te gebruiken door 
de spuitbusverpakking. Bestand tegen warmtepie-
ken van 350°C en 250°C continu. Het aanbrengen 
van een laag metaalzink verzekert een langdurige 
corrosiebescherming van het behandelde ijzer en 
staal. Heeft en aluminiumkleurig uiterlijk.

Een handig koud galvaniseermiddel voor uw pro-
blemen met het verzinken ter plaatse. Zeer een-
voudig toepasbaar door de spuitbusvorm. Het 
aanbrengen van een laag metaalzink verzekert een 
langdurige corrosiebescherming van het behan-
delde ijzer en staal. Werkt snel en haalt net als 
bij galvaniseren de krassen volledig weg. Stopt 
onmiddellijk oppervlaktecorrosie. Heeft een grijs/
mat uiterlijk. Droogt zeer snel.

Neutraliseert op zeer snelle wijze het roestproces. 
Chemische stopzetting van het roestvormingspro-
ces op ijzer. Dringt door de roest heen en vormt 
een beschermende film.  Uitstekende hechting op 
staal. Bevat geen fosfaten noch chloorsolventen. 
Niet brandbaar en niet giftig. 

Epoxy-vloerlak. 2-componenten lak, geschikt 
voor binnen en buiten. Goede resistentie tegen 
agressieve chemische bestanddelen. Geeft een 
satijnglans. Voorkomt oppervlakteslijtage. Kan 
slipvrij worden gemaakt met behulp van onze Zep 
Quartz-vulstof; Classificatie AFNOR NFT 36005 –
familie I - Klasse 6b.

Een niet giftig middel voor het verdunnen van 
coatings zoals “Antirust 2”.  Tevens een uitstekende 
ontvetter voor gereedschap en motoronderdelen. 
Het product is een veilige vervanger van trichloor-
ethyleen. Droogt zeer snel na gebruik als ontvetter. 
Laat na verdamping geen residu achter.

Wordt gebruikt om buizen, verwarmingsketels, 
schouwen, uitlaten van wagens en bromfietsen, 
enz…te herschilderen. Bestand tegen een spits-
temperatuur van 650°C en bestendig tot 600°C. 
Geeft een zeer egale afwerking. Uitstekend zwart 
mat resultaat. Droogt snel. Beschermt alle metalen 
delen die blootgesteld worden aan hoge tempe-
raturen. 

METAALBEWERKING

VERF EN COATINGS
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RUST ERASER

ALCET 650

PELICOAT

ZEP QUARTZ

DILU 540

PENTSOL HYDRO

ZEPOXY METAL PRIMERPRIMRUST 21

RESOGALVA

PENTSOL

METAALBEWERKING

VERF EN COATINGS

Roestverwijderaar zonder zuur. Werkt snel: verwij-
dert roest van metalen onderdelen zonder enige 
mechanische actie. Effectief: qua effectiviteit 
vergelijkbaar met klassiek zuur, maar heeft geen 
nadelen ervan. Tast metalen oppervlakken niet. 
Veilig product: voor gebruiker en ondergrond.

Dekkende vloeibare aluminiumverf voor hoge 
temperaturen. Zeer gemakkelijk aan te brengen. 
Bestand tegen temperaturen tot 650°C.

Afpelbare beschermingslaag. Gebruiksklaar. 
Weerbestendig. Blijft soepel bij lage temperaturen. 
Zeer gemakkelijk afpelbaar. Laat een ondoorzich-
tige witte film achter. Droog in 30 minuten.

Antislip vulstof voor het verkrijgen van slipvrije 
vloeren. Kan worden toegevoegd aan onze vloer-
lak Poxy Sol-S om slipvrij te maken. Vermindert de 
kans op ongevallen. Eenvoudig in gebruik.

Lakverdunner voor Resogalva. Goed oplossend 
vermogen voor het reinigen van het materiaal.

Eén-component vloerverf op basis van acryl pol-
yurethaan hars op waterbasis, satijnglans. Kan 
binnen en buiten gebruikt worden voor sport-
vloeren, garages, technische lokalen, parking, etc. 
Kan worden aangebracht op beton, hout en ijzer. 
Toepassing mogelijk op vochtige ondergrond.

Twee-componenten epoxy primer. Epoxy coating 
verhardend door een chemische reactie tussen 
een basis en een harder. Uiterlijk: mat. Kleur: grijs. 
Classificatie: AFNOR NFT 36 005 - Familie I Klasse 6 
b. Zowel buiten als binnen toe te passen. Te gebrui-
ken op ondergronden van ijzer, beton, bekleding 
met hydraulische bindmiddelen, hout.

Hoogwaardige anti roest primer. Zowel binnen 
als buiten te gebruiken. Te gebruiken op ijzer en 
ijzerhoudend metaal. Voor metalen oppervlakken 
in marineomgeving en andere agressieve omge-
vingen. Te gebruiken in havenfaciliteiten, raffina-
derijen, op kozijnen, leidingen, etc. Kleuren: zwart, 
grijs, wit.

Beschermende coating voor zink, gegalvaniseerd 
staal en aluminium. Biedt bescherming en hech-
ting op ferro metaal, lichte metalen, gegalvani-
seerd staal, geborsteld roestvrij staal en hout. Kan 
ook worden toegepast op plastic en verf ouder 
dan een jaar (dit eerst testen). Hecht direct zonder 
primer. Bestand tegen externe omstandigheden. 
Beschermt de ondergrond. Classificatie AFNOR 
NFT 36 005 - Familie klasse I 4a.

Vloerverf op basis van een 1-component polyu-
rethaan voor voedingsindustrie. Op zowel nieuw 
als oud cement te gebruiken. Wordt vooral binnen 
gebruikt op cementachtige ondergronden. Geen 
menging nodig. Heeft een zeer hoge chemische 
en mechanische weerstand.
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OLIEN EN SMEERMIDDELEN

VETTEN EN SMEERMIDDELEN
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AEROLUBE olie wit
minerale paraffinische 
smeerolie + PTFE

-35°C tot 200°C

ALSIL olie kleurloos
voedselveilige siliconenolie 
Klasse H1

-60°C tot 230°C

COPPERFILTE pasta koper koper pasta in spuitbus
-30°C tot 

1100°C

CUIVRE pasta koper
koper pasta in blik met 
kwast

-30°C tot 

1100°C

DRY GRAPHITE II vlies antraciet droge grafiet film 500°C

ERDISIL olie kleurloos
siliconen basis smeer en 
glansmiddel

-50°C tot 200°C

ERDISIL NC olie kleurloos
siliconen basis smeer en 
glansmiddel

-50°C tot 200°C

FILUBE olie wit schuim
siliconen basis voor trekken 
van kabels

-50°C tot 200°C

KERALUBE PASTA pasta wit
keramiekdeeltjes in betone 
basisvet

tot 1200°C

LUBRAL vet wit voedselveilig vet -10°C tot 180°C

LUBRALE olie wit
witte heldere medicinale 
olie

-24°C tot 145°C

LUSBRIL was kleurloos polyethyleen was -20°C tot 145°C

PROLUBE ALIMA vet kleurloos voedselveilig doorzichtig vet -20°C tot 150°C

PROLUBE ALIM BLANCHE vet kleurloos voedselveilig doorzichtig vet -20°C tot 150°C

PROLUBE CARTOLUB vet zwart zwart molybdeen disulfide vet -35°C tot 220°C

PROLUBE GREEN LUB vet groen
lithiumvet voor maritieme 
toepassing

-35°C tot 200°C

PROLUBE LIPEX vet lichtblauw lithiumvet -20°C tot 180°C

PROLUBE MEGA 420 vet bruingeel Polyureum vet -20°C tot 180°C

MOLUB 250 vet zwart
zwart molybdeen disulfide 
vet

-50°C tot  

400°C 

SANITARY SPRAY LUBRIC. olie kleurloos voedselveilige olie Klasse H1 -20°C tot 200°C

SKYDOL 46 olie kleurloos lijnbaanolie -20°C tot 180°C

SKIDOL 68 olie kleurloos lijnbaanolie -20°C tot 180°C

STA FREE 2000 pasta bruingeel aluminium + koper pasta
-30°C tot 

1100°C

TEFLUBE 75 olie wit
smeermiddel / olie met 
teflon

-24° bis 315°C

VANAL pasta aluminium aluminium pasta -30°C tot 650°C

ZEP 2000 vet doorzichtig
minerale + synthetische 
olien + PTFE

-30°C tot 315°C

ZEP PAR olie kleurloos
op basis van gemodificeerde 
siliconen

tot 200°C

ZEPLUBE LT 180 vet beige lithiumvet met PTFE deeltjes -30°C tot 180°C

ZEPLON kleurloos
anti-wrijvingsmiddel op 
PTFE basis 

-36°C tot 200°C
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ZEP 2000 ZEPLON

AEROLUBE

COPPERFILTE

DRY GRAPHITE II

KERALUBE PASTA

PROLUBE GREEN LUB

PROLUBE CARTOLUB

CUIVRE

FILUBE

MOLUB 250

PROLUBE LIPEX

OLIEN EN SMEERMIDDELEN

Unieke combinatie van smeermiddelen, vet, 
minerale en synthetische oliën met PTFE. 
Geschikt voor het smeren van scharnieren, meta-
len kabels, kettingrondsels, transportbanden en 
verwarmingskleppen. De smeerlaag werkt bij 
temperaturen van -30°C tot +315°C.

Op basis van PTFE, wat garant staat voor een 
perfect smerende werking. Hecht prima, terwijl 
de wrijving zorgt dat het middel gelijktijdig ver-
deeld wordt. Zeplon maakt het gebruik van tradi-
tionele smeermiddelen op olie- of siliconenbasis 
volkomen overbodig; de smerende werking is 
aanzienlijk beter dan gebruikelijke smeermid-
delen, grafiet of siliconen.

Een smeermiddel dat door snelle verdamping 
van het oplosmiddel direct aan het materiaal 
hecht geschikt voor smering van onderdelen die 
aan hoge druk, stoten en trillingen blootgesteld 
zijn. Geeft een langdurige corrosiebescherming. 
Temperatuurbestendig van –35ºC tot 200ºC. 
Bestand tegen water, zout, alkaliën en zuren. 
Smeert en beschermt.

Vet op basis van gemicroniseerde koperdeeltjes. 
Het vet is bestand tegen temperaturen van –30 
°C tot +1100 °C. Het vet wordt zowel preventief 
als ter behandeling gebruikt op verbindingen 
van branders, bouten, moeren, spuitstukken, 
velgen, flenzen, remmechanismen, koppelingen 
en verbindingen die blootgesteld zijn aan zout 
en zuren, etc.

Droog smeermiddel voor hoge temperaturen. 
Gebaseerd op een colloïdaal grafiet verspreid in 
een thermoplastisch hars en oplosmiddelen. Het 
product heeft een zeer hoog antiwrijving- en 
antigripvermogen. Het product heeft bijzonder 
goede aanhechtingseigenschappen. Zorgt voor 
een duurzame smering van installaties waarvan 
de onderdelen na montage niet te bereiken zijn. 

Keramische lossings- en montagepasta, bestaan-
de uit zeer fijn verdeelde keramiekdeeltjes in een 
onsmeltbaar bentone basisvet. Hieraan zijn ook 
nog krachtige anticorrosie en anti-oxidatie inhi-
bitors toegevoegd. Metaalvrij. Voor een snelle en 
gemakkelijke montage van draadverbindingen. 
Vermindert de slijtage op plaatsen met hoge 
wrijving.

Groen maritiem smeervet in spuitbus. 
Waterbestendig smeervet met lithiumzeep in 
spuitbus. Groot vermogen om te hechten en 
niet op te lossen. Geadviseerd voor zeevaart. 
Hoge bestendigheid tegen zoute omgeving. 
Onoplosbaar in zoet en ook zout water. Zeer 
hoog vermogen bij extreme druk.  Zeevaartnorm 
STM 7420 B.

Patroon smeermiddel op basis van molybdeen, 
bestand tegen dampen, zuur- en basenoplossin-
gen.  Onoplosbaar in water.Werkzaam bij tempe-
raturen van -35°C tot +220°C. Smeermiddel voor 
opentandwieldrijfwerk,
tand- en kamwielen van kranen, raderwerk, blad-
veren, kabelsporen, enz. Weerstaat aan middel-
puntvliedende kracht.

Hoge temperatuur kopervet. Vereenvoudigt het 
(de)monteren van onderdelen zelfs in een voch-
tige en zoute omgeving. Voorkomt het vastlo-
pen van schroeven. Beschermt tegen corrosie. 
Blijft smeren bij zeer lage temperaturen (- 30°C). 
Bestand tot pieken van 1100°C.

Smeermiddel voor het gemakkelijk maken van 
het doortrekken van draden door buizen van 
kunststof, rubber of synthetische bekledingen, 
want het schuim dringt de huls gelijktijdig met 
de voortgang van de draad door. Groot smeeref-
fect van kunststof op kunststof. Wordt voor alle 
typen buizen gebruikt.

Smeermiddel voor grote open tandwielen. In 
tegenstelling tot de normale smeermiddelen 
voor open tandwielen, heeft Molub 250 de con-
sistentie van “natte kauwgom”: het strijkt zich 
uit over de tandwielen en veert terug om het 
oppervlak opnieuw te smeren. In verband met 
zijn consistentie kan Molub 250 zelfs onder water 
worden gebruikt.

Lipex is een vaseline met een lithiumcomplex, 
die tegemoet komt aan de smeringsvereisten 
van een breed scala aan materialen, zelfs in situ-
aties die speciale milieu- of klimaatsomstandig-
heden, snelheden en temperaturen impliceren. 
Het betreft hier een complexe, synthetische, 
lithiumhoudende zeepvorm, die eigenschap-
pen toont die geschikt zijn voor gebruik onder 
extreme druk

VETTEN
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PROLUBE MEGA 420

TEFLUBE 75

ZEPLUBE LT 180

STA FREE 2000

VANAL

GUNPIC

SKIDOL 46 SKIDOL 68

L U B R I F I A N T S  P R O F E S S I O N N E L S

OLIEN EN SMEERMIDDELEN

Multifunctioneel vet met uitstekende wer-
king. Samengesteld uit een minerale olie en 
een polyurea verdikkingsmiddel zonder residu. 
Onafhankelijk van elke toevoeging, hebben deze 
polyurea vetten een groot aantal uitstekende 
eigenschappen onvergelijkbaar met andere vetten 
zoals lithium, lithiumcomplex, calcium of alumini-
umvetten. Gebruikstemperatuur –20°C tot +180°C.

Transparant smeermiddel met PTFE met groot 
smerend vermogen. Geschikt voor het smeren 
van scharnieren, metalen kabels, kettingrond-
sels, transportbanden en verwarmingskleppen. 
Dankzij de oplosmiddelen dringt het product 
door tot in moeilijk toegankelijke plaatsen. De 
smeerlaag werkt bij temperaturen van -30°C tot 
+315°C.

Hoogwaardig lithiumvet met een hoog gehalte 
homogeen verdeelde PTFE deeltjes. Zodanig 
samengesteld dat zowel synthetische als natuur-
rubbers er niet door worden aangetast. Zelfs bij 
zeer lage temperaturen zeer goed verpompbaar. 
Voortreffelijk bevochtigingsmiddel. Zeer goed 
bestand tegen water. Voorkomt uitspoeling. 
Voorkomt roest en corrosie.

Koper- en aluminiumsmeervet voor montage 
en demontage. Vet op basis van gemicroni-
seerde koper- en aluminiumdeeltjes. Bestand 
tegen temperaturen van -30°C tot +1100°C. Het 
vet wordt zowel preventief als ter behandeling 
gebruikt op verbindingen van branders, bouten, 
moeren, spuitstukken, velgen, flenzen, remme-
chanismen, koppelingen en verbindingen die 
blootgesteld zijn aan zout, zuren, etc.

Verhindert het vastlopen van moeren. Beschermt 
tegen corrosie. Vergemakkelijkt het demonteren 
van stukken zelfs in zoute en vochtige omgevin-
gen. Bevat een zeer fijne metaaldispersie, die 
invreten en vastlopen bij hoge temperaturen en 
drukken voorkomt. Zeer goed hechtvermogen. 
Blijft actief bij lage temperatuur: - 30°C.

Vetspuit voor smeervetpatronen. Te 
gebruiken voor alle standaard vetpatro-
nen. Wordt geleverd met een flexibele en 
een vaste aansluiting. Gewicht 1,4 kg.

APPARATUUR VOOR 
SMEERMIDDELEN

VETTEN

Lijnbaanolie speciaal ontwikkeld voor handma-
tig gebruik of voor centrale units van bewer-
kingsmachines die olie voor hydraulische circuits 
nodig hebben. Smeermiddel voor geleiders en 
sledes. Smeert gelijkmatig. Zorgt voor een gelijk-
matige glijdende beweging. Uitstekende anti-
corrosie werking. Hoge adhesie, resistent tegen 
wegwassen van olie en tegen water.

Lijnbaanolie speciaal ontwikkeld voor handma-
tig gebruik of voor centrale units van bewer-
kingsmachines die olie voor hydraulische circuits 
nodig hebben. Smeermiddel voor geleiders en 
sledes. Smeert gelijkmatig. Zorgt voor een gelijk-
matige glijdende beweging. Uitstekende anti-
corrosie werking. Hoge adhesie, resistent tegen 
wegwassen van olie en tegen water.
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ERDISIL

ZEP PAR DRY MOLY

ERDISIL NC

KERALUBE OIL

PROLUBE HYDRAULIQUE 46PROLUBE HYDRALIM 46

PROLUBE HYDRAULIQUE 68

OLIEN EN SMEERMIDDELEN

SILICONE VETTEN EN OLIEN

Kleur-en geurloos smeermiddel met siliconen 
van zeer hoge zuiverheidsgraad. Vergemakkelijkt 
het glijden van hout, karton, textiel en som-
mige plastics. Kleurloos, vlekt de ondergrond 
niet. Vermijdt het aankleven op alle oppervlak-
ken. Reinigt en geeft glans in één handeling. 
Glansmiddel voor instrumentenborden, bureaus, 
stoelen in kunstleer, gestratifieerde oppervlak-
ken.

Smeermiddel en vormsmeermiddel op basis 
van gemodificeerde siliconen.Veilig voor verf, 
druk-, galvanisatie- of lijmprocessen. USDA-
goedgekeurd. Beschermt lederen en kunststof 
oppervlakken. Kleurloos product, wanneer het 
droog is, laat het geen vlekken achter op de 
behandelde delen. Bestand tegen temperaturen 
tot 200°C.

Droog smeermiddel. Voor een superieure, duur-
zame smering onder extreme druk van 6,8 ton 
en temperaturen tot 400°C. Bestand tegen water, 
olie, alkaliën en de meeste verdunde zuren.

Smeermiddel met siliconen van zeer hoge zui-
verheidsgraad. Vergemakkelijkt het glijden 
van hout, karton, textiel en sommige plastics. 
Kleurloos, vlekt de ondergrond niet. Vermijdt het 
aankleven op alle oppervlakken. Reinigt en geeft 
glans in één handeling. Glansmiddel voor instru-
mentenborden, bureaus, stoelen in kunstleer, 
gestratifieerde oppervlakken.

HYDRAULISCHE OLIEN

Staalkabelsmeermiddel op ceramische basis. 
Voor smering en conservering van staaldraad. 
Bevat een aromaatvrij oplosmiddel waardoor het 
bijzonder goed in de kabel penetreert en daar-
door een optimale bescherming biedt.

Hydraulische olie voor de zeer strenge cate-
gorie HV – Hoge viscositeitindex. Voor sme-
ren van hydraulische circuits onder zeer strenge 
voorwaarden voor gebruik. Hoog vermogen van 
bestendigheid tegen roest en corrosie (voldoet 
aan testen NFT 60-151). Zeer laag bevriespunt.

Voedselveilige synthetische olie. USDA klasse H1. 
Toepasbaar in hydraulische circuits van appara-
ten welke met voedsel in contact komen.

Hydraulische olie voor de zeer strenge cate-
gorie HV – Hoge viscositeitindex. Voor sme-
ren van hydraulische circuits onder zeer strenge 
voorwaarden voor gebruik. Hoog vermogen van 
bestendigheid tegen roest en corrosie (voldoet 
aan testen NFT 60-151). Zeer laag bevriespunt.
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SUPER PENETRANT

ZEP 45

WATELEC

ZEP 70

D LUB 2

D LUB 2

SUPER PENETRANT

WATELEC

ZEP 45

ZEP 70

OLIEN EN SMEERMIDDELEN

Een zeer sterk en snel werkend lossingsmiddel 
dat ontklemt, water verdrijft, beschermt, en cor-
rosie voorkomt. Dringt zeer snel door roest, cor-
rosie en aangehecht vuil. Lost zo vastgeroeste of 
door vuil besmeurde moeren en bouten. USDA 
goedgekeurd–C1 in de voedingsindustrie met 
uitzondering van productieruimten.

Ontklemmer - Smeermiddel met PTFE en Vydax. 
Duurzame smering. Verbetert aanzienlijk het 
wrijvingscoëfficiënt. Doeltreffend van –45°C tot 
+245°C. Uitzonderlijke indringing. Beschermt 
tegen roest en verlengt de levensduur van 
mechanismen. Volledig neutraal op metalen. 
Wordt preventief en herstellend gebruikt.

Plaatst zich spontaan tussen het water en het 
behandelde oppervlak in. Verdrijft vocht onmid-
dellijk en vormt een uiterst flexibele wateraf-
stotende beschermlaag met een langdurige 
werking. Bevoordeelt de doorgang van stroom. 
Schaadt de werking van kollectoren niet. Smeert 
de micro-mechaniek.

Reinigend en smerend middel op basis van 
natuurlijke soja. Verwijdert vuil en vet van meta-
len oppervlakken. Smeert langdurig, dankzij de 
oliën op basis van soja, die langzaam vervliegen. 
Waterafstotend, verwijdert het vocht van opper-
vlakken: kruipt spontaan tussen het water en het 
oppervlak en beschermt deze tegen aantasting. 

KRUIPOLIEN
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kleurloze olie voedselveilige paraffine olie -15°C

bruine olie dunne kruipende paraffine olie -25°C

helder amber paraffine olie met vochtverdrijvers -15°C

helder amber PTFE in minerale olie -45°C tot 245°C

helder amber Soja + Additieven -25°C tot 180°C

De penetrerende en smerende werking is in het 
bijzonder nodig bij het demonteren van appara-
tuur en machines waar de onderdelen vast zitten 
door vuil, vet of roest. Na demontage blijft een 
smerende laag achter die verdere corrosie helpt 
voorkomen.
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AERO TAC II

PROCOLLE ETANCHE

PROCOLLE FILET ROUGE

PROCOLLE REPINSTANT

PROCOLLE BANDE GRISE

VINIL OUT

PROCOLLE CYANOGEL

PROCOLLE FILET BLEU

PROCOLLE POLYDUR

RIBBON 19

VINIL

INDUSTRIELE KITTEN EN LIJM

LIJMEN EN KITTEN

Lijm voor een snelle, zeer sterke verbinding voor 
gebruik op poreuze oppervlakken. Ook zeer 
geschikt voor gebruik op gladde oppervlakken. 
Snelle hechting. Lijmt poreuze oppervlakken, 
plastic, polyethyleen en geverfde oppervlakken. 
Tast geen piepschuim (tempex) aan. Bevat geen 
gechloreerde oplosmiddelen

Dichtingsmateriaal voor schroefdraden, metalen 
schroefverbindingen en leidingen. Bindmateriaal 
dat zonder aanwezigheid van lucht uithardt, 
effectief voor alle soorten metalen schroefver-
bindingen. Gebruiksvriendelijk voor alle hydrau-
lische en pneumatische schroefverbindingen, 
voor gasleidingen en voor de leidingen van 
alle mogelijke in auto´s gebruikte vloeistoffen. 
Geschikt voor gas en LPG.

Demontabele verbindingsbeveiliging voor 
schroefdraden – hoge bestendigheid. Anaerobe 
lijm, geschikt voor alle metalen schroefdraadver-
bindingen. Wordt aanbevolen voor de perma-
nente beveiliging van draaischarnieren en bou-
ten. Voorkomt dat de onderdelen ten gevolge 
van vibraties los raken. Beschermt tegen corrosie 
en garandeert dichtheid van de verbinding. 

Efficiënt: De “Repinstant”-band repareert direct 
lekkende brandstof- water- damp- en gasleidin-
gen. De band hecht zich aan PVC, metaal, rub-
ber, koper, glasvezel, plastic, enz. “Repinstant” is 
een glasvezeldoek doorweekt met polyurethaan 
hars. Veelzijdig: Ideaal voor alle soorten repara-
ties en onderhoudswerk, zelfs in een vochtige 
omgeving.

PE gelamineerde tape met sterk klevende lijm. 
Ideaal voor verschillende typen reparaties, 
bevestigingen en bundelen. Wordt zowel bin-
nen als buiten gebruikt.

Zuivere polyvinylacetaat lijm voor binnen en 
buiten. Voor het verlijmen van hout, papier, kar-
ton, kurk, vilt, poreuze materialen en kunststof 
laminaten. Laat een onzichtbare transparante 
film achter. Sterke hechting.

Multifunctionele, uit één component bestaande, 
secondelijm. Cyanoacrylaat-lijm met hoge visco-
siteit en korte droogtijd, speciaal bestemd voor 
het lijmen van vele soorten materialen zoals 
bijvoorbeeld rubber en vele soorten zachte en 
harde kunststoffen, toegepast in verschillende 
industriële branches.

Demontabele verbindingsbeveiliging voor 
schroefdraden – middelmatige sterkte. Anaerobe 
lijm, geschikt voor alle metalen schroefdraadver-
bindingen. Voorkomt dat de onderdelen ten 
gevolge van vibraties los raken. Beschermt tegen 
corrosie en garandeert dichtheid van de verbin-
ding. Zet de verbinding vast zonder draaimo-
ment. Demontabel m.b.v. gebruikelijk gereed-
schap.

Twee-componenten polyuretaan lijm met zeer 
hoge mechanische eigenschappen, bestemd 
voor het lijmen van materialen zoals metalen 
onderlagen, gelakte oppervlakken, stratifiés, 
onbuigzaam isolatiemateriaal, rotswol, ABS, tri-
plexhout, polyester, enz. Kan gebruikt worden 
voor het lijmen van de meeste geverfde of voor-
gelakte onderlagen.

Isolatieband - voor bescherming en reparatie 
van lekken. Eenvoudig en snel toepasbaar, smelt 
automatisch samen door vulkanisatie, behoeft 
dus geen hechtmiddel, noch warmte, noch che-
mische producten. Vulkaniseert onmiddellijk 
bij uitrekking, de reactie start dus wanneer je 
hem uitrekt bij het aanbrengen. Voor isolatie en 
bescherming van elektrische kabels en verbin-
dingen, voor het samenbinden van kabels.

Polyvinylacetaatlijm voor binnen. Ideaal voor 
het verlijmen van hout, papier, karton, kurk, vilt, 
poreuze materialen en kunststof laminaten. Laat 
een onzichtbare transparante film achter. Zeer 
snelle hechting.
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DETECGAZCARTER GUN

Beschermingspasta tegen effecten van hoge 
temperaturen. Beschermt tegen het blauwen 
van mechanische delen, vervorming van platen, 
afbrokkelen van verf, smelten van plastic, elek-
trische isolaties en het springen van glas. Slorpt 
onmiddellijk de warmte op tot 3400°C. Wordt 
voor alle lastypen gebruikt en op alle onder-
gronden.

Hitteschild in gelvorm. Beschermt tegen de 
gevolgen van een vlam bij het solderen en 
hitte bij het lassen. Kan gebruikt worden voor 
kunststof, rubber, glas, PVC, polystyreen, metaal. 
Kleurloos.

INDUSTRIELE SPECIALITEITEN

SPECIALITEITEN

Lekzoeker. Spoort zeer efficiënt lucht- en gaslek-
ken op. Snelle actie en onmiddellijk zichtbaar. 
Totaal onontvlambaar. Bedekt het behandelde 
oppervlak volledig. Laat geen residu of vlekken 
achter. Geen aantasting van verven. Spuitbus kan 
zowel rechtop als ondersteboven gebruikt wor-
den. Neutraal op alle metalen. Zelfs toepasbaar 
op natte ondergronden.

Siliconen pakking tegen hoge temperatuur. 
1-component kit op basis van siliconen, voor 
koud vulkanisatie. Kan gebruikt worden voor 
het lijmen van materialen die aan trillingen en 
hoge temperaturen zijn onderworpen zoals bijv. 
dichtingen van carters of waterpompen, afdich-
tingen van ovens. Bestand tegen temperaturen 
van –60 tot +300°C.
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DEO 3

ODORGATE PLUS

DEO V

INDUSTRIELE GEURBESTRIJDERS

GEURBESTRIJDING

Geconcentreerde industriële luchtverfrisser op 
basis van water met een aangename fruitgeur. 
Bevat een mengsel van drie effectieve parfums.

Neutralisatiemiddel voor onaangename geu-
ren. Geconcentreerde vloeistof die het stoppen 
van het fermentatieproces van organische afval 
mogelijk maakt. Verjaagt de onaangename geur 
door op de organische componenten in te wer-
ken. Laat geen vlekken achter.

Geconcentreerde industriële luchtverfrisser op 
basis van water met een aangename vanillegeur. 
Bevat een mengsel van twee effectieve parfums.
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ASSIST

EXTRA

BUFF UP

SHIELD

SOLO

EXMO

OXYSPRAY

FOCUS

PARADE SEALER

ZEP O FOAM

VLOER & TAPIJT REINIGINGSMIDDELEN

VLOERWASSEN

VLOERONDERHOUD

Schuimende shampoo voor het reinigen van 
vloerkleden, tapijten, meubelstoffen, autobekle-
ding, automatten, vloerkleden van wol, nylon, 
acryl en andere synthetische vezels. De vuilwe-
rende stoffen in het product houden stof en 
aanslag tegen waardoor reinigen minder vaak 
nodig zal zijn. Wordt geleverd met een speciaal 
mondstuk voor grote oppervlakken.

Geconcentreerde industriële vloerreiniger voor 
asfalttegels, rubber, vinyl, beton,terrazzo, hard-
gebakken en geglazuurde tegels en marmer.  
Zeer makkelijk af te spoelen met water, laat 
geen strepen achter. Ideaal voor gebruik in een 
schrobmachine door de laag schuimende for-
mule.Verwijdert olie- en rubbersporen.

Spraywas op basis van acrylpolymeren met 
metaaldeeltjes voor reiniging en vernieuwing 
van de meeste vloeren die behandeld zijn met 
was op wateremulsie basis. Tast het behan-
delde oppervlak niet aan. Direct gebruiksklaar. 
Verwijdert probleemloos zwarte schopstrepen 
van schoenen. Tijdbesparend: geen verdunning 
nodig, Reinigt en herstelt in één enkele behan-
deling. 

Vormt een blinkende en harde doorschijnende 
laag. Eenmaal droog is Zep Shield zeer duurzaam 
en vereist weinig onderhoud. Heeft een uitste-
kende weerstand aan krassen en schoenstrepen. 
Ideaal voor plaatsen met een minimaal onder-
houd. Zijn samenstelling laat het verkrijgen van 
een antislip oppervlak toe. Laat geen strepen na 
bij het aanbrengen.

Buitengewoon bestendige poriënvuller en vloer-
was. Antislipmiddel: conform de antisliptest 
(ASTM D-2047). Geeft een zeer harde en buiten-
gewoon glanzende laag, bestand tegen krassen 
en sporen van schoenzolen.

Zeer krachtige niet schuimende shampoo voor 
tapijtreiniger; verwijdert diep ingelopen vuil, 
smeer, voetafdrukken, schoensmeer, modder, 
olievlekken, etc. uit alle soorten tapijt. Voor meer 
dan 90% biologisch afbreekbaar. Verfrist de kleu-
ren en verdrijft op efficiënte wijze nare tapijt-
luchtjes. Speciaal ontwikkeld voor machinale 
reiniging.

Speciaal ontwikkeld om hardnekkige vlekken en 
geuren uit tapijt en stof te verwijderen. Volledig 
biologisch afbreekbaar en milieuvriendelijk. 
Eenvoudig in gebruik. Verwijdert zowel oude als 
nieuwe vlekken en geuren van koffie, thee, rode 
wijn, fruitsap, cola, urine, modder, gras, etensres-
ten, door huisdieren veroorzaakte vlekken etc. 

Extreem duurzame metal interlock zelfglanse-
mulsie. Geeft al drogend een blinkend eindresul-
taat en biedt een uitzonderlijke weerstand tegen 
krassen en schopstrepen. Gemakkelijk en streep-
loos aan te brengen. Ideaal te onderhouden met 
een (vlak)mop en de Ph neutrale vloerreiniger 
KDS 13 Perfect Floorcleaner, zonder de glans te 
verminderen.

Speciaal ontwikkeld voor vloeroppervlakken die 
regelmatig worden behandeld met zelfglanse-
mulsies of worden voorzien van een deklaag. 
Geeft een heldere, glanzende coating, vormt 
een beschermende laklaag en vult poriën op, 
waardoor de levensduur van de vloeren wordt 
verlengd. Verhoogt de glans van de later aan te 
brengen waslagen.

Geconcentreerde vloeibare droge schuimsham-
poo en geurverdrijver voor tapijt en bekleding. 
Bevat de eigenschap om vloerbedekking, tapijt 
en andere bekleding van statische elektriciteit te 
vrijwaren. Ontwikkeld voor het gebruik in “Dry 
Foam” en roterende borstelapparaten. Reinigt 
zonder de stoffen, vezels en ondergrond over-
dreven nat te maken.
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DETSOL TIME SAVER

DUOWAGEN COMPLETE FLOOR CARE WARNING SYMBOL

FLOORCLOTH

MOP CLAMP PVC

FLOORCLOTH NON WOVEN BLUE

SCRUB PAD BLUEMONOWAGEN

POWER HOUSE

VLOERONDERHOUD

VLOERSTRIPPERS

Speciaal ontwikkelde synthetische vloerstripper. 
Afbijtmiddel voor  polymeer, was, , poriënvul-
lers, spraywas residu of zeepfilm. Penetrerende 
bestanddelen dringen diep en snel door in oude 
was- en vetlagen, aangekoekte lagen, zeepres-
tanten, inkt- en voedselvlekken en verwijdert 
deze van alle soorten vloeren zonder een film-
laag achter te laten.

Vloerwasstripper voor polymeer, vloerwassen 
en vloerglansmiddelen. Kan eventueel worden 
toegepast zonder mechanische hulpmiddelen. 
Bevat géén ammoniak en door de minimale geur 
ideaal voor toepassing in de gezondheidszorg 
. Time Saver is heel eenvoudig te verwijderen. 
Toe te passen op tegelvloeren, linoleum, PVC, 
thermoplastiek, etc.. 

Hulpmiddel bij het schoonmaken van 
ruimtes waar dagelijks gereinigd wordt. 
Heeft twee emmers van 15 liter. Geleverd 
met een pers voor vloermoppen.

Een geel uitklapbaar waarschuwingsbord 
te plaatsen bij een natte vloer en/of bij 
gevaar voor uitglijden.

Dweil met groene streep geweven. Niet 
geruwd. Afmeting: 60 x 70 cm. 400 gram/
m2.

Klem voor mop

Non-woven synthetische dweil. 210 gram/
m2. Afmeting: 50 x 70 cm.

Scrub Pad. In diverse kleuren oplopend in 
grofheid. Voor het goed reinigen van ran-
den langs vloeren en meubilair. Hoe lichter 
van kleur hoe fijner de structuur. Verpakt 
per 10 stuks. 

Mopwagen. Onmisbaar bij de dagelijkse 
reiniging en onderhoud van harde vloe-
ren. Heeft een emmer van 25 liter. Wordt 
geleverd met pers voor vloerdweilen.

VLOER APPARATUUR

Krachtige reiniger en unieke vloerwasstripper in 
handige spuitbus. De unieke samenstelling kan 
de hardnekkigste vervuiling van was en poly-
meer restanten verwijderen. Ideaal voor kleine 
oppervlakken en slecht bereikbare plaatsen en 
plinten, hoeken, horizontale vlakken en/of ach-
tergebleven glansplekken na het strippen van 
vloeren.



IN
ST

IT
UT

IO
NA

L

Zep Industries BV - 2013/2014
28

 

DETERSTOV

MD ALU

MDB FORTE

INOVMATIC

MDB

PASTOMATIC

MACHINALE VAATWASMIDDELEN

MACHINALE VAATWAS

Zeer krachtig, geconcentreerd vaatwasmiddel 
voor vaatwasmachines. Bevat waterverzachten-
de en corrosie-preventieve bestanddelen. Bezit 
naast een krachtig reinigende werking ook spe-
ciale toevoegingen ter voorkoming van kalk-
aanslag en roestvorming.  Zeer geschikt voor 
moeilijke situaties en/of hard water.  (Chloorvrij) 

Aluminiumveilige vloeibaar vaatwasmiddel voor 
vaatwasmachines. Veiliger voor aluminium dan 
gewone vaatwasmiddelen. Vermindert de vor-
ming en ophoping van schuim en aanslag in 
vaatwasmachines. Bevat actief chloor; verwijdert 
hardnekkige vlekken (cafeïne, tannine, kleurstof-
fen). Neutraliseert onaangename geuren dankzij 
het actieve chloor

Extra krachtig chloorhoudend en vloeibaar vaat-
wasmiddel  voor vaatwasmachines. Voorkomt 
aantasting van geglazuurd porselein. Vermindert 
vorming en ophoping van schuim en aanslag in 
vaatwasmachines. Bevat actief chloor; verwijdert 
hardnekkige vlekken van kunststof en porselein.

Tabletten met Europees Ecolabel voor vaatwas-
machines (registratienr. FR-015/03). Verwijdert 
organisch vuil, theïne en coffeïne van bestek, 
borden, schalen, glazen, pannen, potten, etc. uit 
glas, kunststof, roestvrij staal, etc. Kan in vaatwas-
sers of glazenwassers worden gebruikt.

Chloorhoudend vloeibaar vaatwasmiddel voor 
vaatwasmachines. Bevat unieke bestanddelen 
die aantasting van geglazuurd porselein voorko-
men. Vermindert de vorming en ophoping van 
schuim en aanslag in vaatwasmachines. Bevat 
actief chloor; verwijdert hardnekkige vlekken 
van kunststof en porselein. Kan gebruikt worden 
in alle typen vaatwasmachines en doseerpom-
pen

Drie-laags (groen-wit-blauw) vaatwastablet voor 
vaatwasmachines. Nieuwe zeer sterke formule 
op basis van een actieve zuurstof: uitstekende 
reiniger én ontvlekker. Ieder tablet van 20 gram 
is afzonderlijk in een beschermzakje verpakt: 
waarborgt een lange houdbaarheid. Toegestaan 
voor gebruik in de voedingsindustrie.

MACHINALE VAATWAS
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MD ALU Vloeibaar Ja KOH Zeer hoog Nee Fostaat, silicaat Hoog Ja

MDB Vloeibaar Nee KOH Hoog Nee Fostfaat, polymeer Hoog Ja

SUPERSTOV Vloeibaar Nee KOH Zeer hoog Ja
EDTA, fosfonaat,

gluconaat
Hoog Nee

MDB FORTE Vloeibaar Nee KOH Zeer hoog Nee Fosfaat, silicaat Hoog Ja

DETERSTOV Vloeibaar Nee NaOH Hoog Ja EDTA, fosfonaat Zeer hoog Nee

ZEPARKEL Vloeibaar Nee KOH Hoog Nee Fosfaat, polymeer Hoog Ja

HA
ND
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INOVMATIC Tabletten Nee
Natriummetasilicaat,
natriumbicarbonaat

Hoog Ja Bicarbonaat Hoog Ja

ZEPOMATIC NEW Poeder Nee
Natriummetasilicaat, 
natriumbicarbonaat

Hoog Ja Fosfaat Hoog Ja

PASTOMATIC Tabletten Nee Natriumcarbonaat, natiumperboraat Hoog Ja Bicarbonaat Hoog Nee

EIGENSCHAPPEN

PRODUCT
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SUPERSTOV

ZEPARKEL ZOUTTABLETTEN

ZEP O MATIC

DROPLESS RINSE ‘N SHINE

DISHWASHING BRUSH PRODOSE HANDPUMP FPM/DPL01

SEKO PR 4 SEKO TWINDOSE 10

SEKO TWINDOSE 40 PLUS

NAGLANSMIDDELEN

MACHINALE VAATWAS

Zeer krachtig, geconcentreerd en chloorvrij vaat-
wasmiddel voor vaatwasmachines. Regelmatig 
gebruik van Superstov garandeert een veel lan-
gere levensduur van uw kostbare vaatwasmachi-
ne. Bezit naast een krachtig reinigende werking 
ook speciale toevoegingen ter voorkoming van 
kalkaanslag en roestvorming. 

Universeel, chloorhoudend en vloeibaar vaat-
wasmiddel voor vaatwasmachines. Bevat unieke 
bestanddelen die aantasting van geglazuurd 
porselein voorkomen. Vermindert de vorming en 
ophoping van schuim en aanslag in vaatwasma-
chines. Bevat actief chloor. USDA-goedgekeurd.

Zouttabletten voor het regenereren van water-
ontharders en vaatwassers. Uit NaCL.

Chloorhoudend vaatwasmachinepoeder. Maakt 
grondig schoon zelfs in hard water. Voorkomt 
corrosie van zilveren serviesgoed en bestek. 
USDA-goedgekeurd als reiniger voor algemeen 
gebruik in door de overheid gecontroleerde 
vlees- en pluimveeverwerkende industrieën.

Antischuim naglansmiddel voor vaatwasma-
chines. Voor een snelle droging van de vaat. 
Zorgt voor een helder en glanzend uiterlijk 
met een streepvrij eindresultaat.

Naglansmiddel voor vaatwasmachine voor een 
streepvrij glanzend eindresultaat. Volkomen vei-
lig in gebruik. Sterk geconcentreerd. Verlaagt 
de oppervlaktespanning van het spoelwater, 
zodat dit zich niet zal hechten op het vaatwerk, 
waardoor een glanzend resultaat gewaarborgd 
wordt.

Professionele afwasborstel. Pomp voor het doseren van diverse pro-
ducten. Eenvoudig aan de muur te mon-
teren. De veer komt niet in contact met 
het product. Geeft een standaard dosis 
van 30 ml per slag. De slag is aan te passen 
met ringen tot 15 en 22 ml. Ideaal voor het 
doseren van handafwasmiddelen.

Vaatwaspomp voor met name kleine 
glazenspoel- en vaatwasmachines. 
Voorbedraad en geleverd met komplete 
installatiekit voor snelle en eenvoudige 
aansluiting. Uitgevoerd in een snelheids-
gecontroleerde variatie. Geeft een maxi-
male druk van 0,1 bar en een maximaal 4 
liter/uur.

Voor ééntank-enkelcyclus-vaatwasmachi-
nes. Tijdgestuurde reinigingsmiddeldose-
ring bij begin- en vervolgvullingen van 
de machine. Tijdgestuurde naglansmiddel-
dosering. Snelheidsregeling. De Twindose 
biedt een twee-chemicaliën-toediening, 
die door één ventiel geactiveerd wordt.

Digitaal gestuurde reinigingsmiddeldose-
ring bij begin- en vervolgvullingen van de 
machine. De Twindose biedt een twee-
chemicaliën-toediening . Voor krattenwas-
sers en tunnelmachines. Digitaal program-
meerbaar.

VAATWAS APPARATUUR
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GENTLE LEMONGRASS SINK

Q5 DISHSEA WATER SOAP

DEBAC ZEPALCO RTU

NATURA CUISINE NATURALLE

OPPERVLAKTEREINIGING

HANDMATIGE VAATWASMIDDELEN

KEUKENREINIGING

Handafwasmiddel met zeer actief schuim voor 
een perfecte vaatwas zonder strepen. Laat geen 
vetsluiers op het glaswerk of in de wasbak ach-
ter. Het sterk geconcentreerde handafwasmiddel 
lost in een oogwenk op en bevordert op deze 
wijze een snelle en actieve schuimwerking. De 
wateronthardende bestanddelen zijn zo samen-
gesteld dat deze in het onthardingsproces volko-
men worden opgenomen.

Zeer geconcentreerde afwasmiddel voor hand-
matige afwas. Buitengewoon effectief ook op 
zeer vuile vaat. Laat geen vetsluier op het glas-
werk of in de wasbak achter. De waterontharden-
de bestanddelen zijn zo samengesteld dat deze 
in het onthardingsproces  volkomen worden 
opgenomen.

Handafwasmiddel. Bevat schuim dat lang actief 
blijft en daarom geen strepen of vetsluiers op het 
glaswerk of in de wasbak achterlaat. Aangename 
citroengeur.

Douchegel, shampoo, afwasmiddel, allesreini-
ger speciaal voor gebruik met zeewater. Wordt 
gebruikt op boten en schepen en op alle andere 
plaatsen waar alleen zeewater beschikbaar is als 
spoelmiddel.

Bestemd voor de gecombineerde reiniging en 
desinfectie van oppervlakken, apparatuur en 
gebruiksvoorwerpen. Geregistreerd product, 
onder toelatingsnummer. 11047N en 498B. Zeer 
doeltreffend tegen de meeste micro-organismen 
Verwijdert onaangename geuren. Biologisch 
afbreekbaar. Volkomen veilig op alle oppervlak-
ken. Zuinig in gebruik: Kan verdund worden tot 
1 : 100

Hygiënische gebruiksklare reiniger en desinfec-
tant in sproeiflacon, voor kleine oppervlakken. 
Naast  de toepassing in keukens, (snijplanken, 
messen, gardes etc) ook geschikt voor het reini-
gen van handgrepen, deurknoppen, spiegels, wc 
brillen, solaria, fitness apparatuur etc.. Het pro-
duct heeft een hoog Ethanol gehalte dat zorgt 
voor een snelle werking.

Bioreiniger van organisch vet in keukens. 
Schoonmaak- en ontvetmiddel voor vloeren, 
zeer effectief in restaurants en hotels. Verwijdert 
vet en organisch afval van vloeren, verwijdert 
onaangename stank. Bevat een mix van deter-
genten, emulgeermiddelen en speciaal geselec-
teerde non-pathogene bacteriën om complexe 
proteïnen, zetmeel en vet op te lossen.

Multifunctionele bio reiniger met ontvettende 
werking. Reinigend en ontvettend product tegen 
organische vetten (plantaardig, dierlijk, suiker, 
eiwit) op alle soorten oppervlakken, ook sterk 
vervuild. Bevat actieve gistextracten: onmiddel-
lijke biologische schoonmaak- en ontvettings-
werking, zorgt voor dieptereiniging 
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KEM KLEAN

STEAMER CLEAN

SX 11

STOVE N OVEN CLEANER OVEN FOAM

OVEN TABS

OVEN BRITE

DEE LIME

STEAMER RINSE

SPATULA WITH STAINLESS STEEL BLADE

OVENREINIGING

KEUKEN ONTKALKERS

KEUKENREINIGING

Zeer krachtige ontvetter dat zowel plantaar-
dige als dierlijke vetsoorten reinigt. Werkt d.m.v. 
schuim veel intensiever dan andere reinigers. Een 
bijzonder economische en hygiënische oplos-
sing; Werkt snel en doeltreffend. De effectiviteit 
is direct zichtbaar. Economisch in gebruik ten 
gevolge van de schuimvorming (werkbespa-
rend). 

Verwijdert op effectieve wijze kalk, slib en alg 
die een snelle afzetting hebben in condensa-
tiespiralen, pijpen, in het gesloten circuit van 
verwarmings- en koelinstallaties. Ongevaarlijk 
voor alle standaard metalen behalve zink. Niet 
giftig, geeft geen schadelijke dampen af en is 
lang houdbaar. Veilig vervangingsmiddel voor 
zoutzuur.

Geconcentreerde ovenreiniger speciaal ontwik-
keld voor ovens en steamers met een zelfreini-
gend programma. Het product bevat alkalische 
ingrediënten voor de verwijdering van vetten 
en eiwitten. Een regelmatig gebruik garandeert 
een langere levensduur van uw kostbare oven 
of steamer. 

Krachtige, snelwerkende reinigingsspray voor 
fornuizen en ovens. Dringt snel door in hardnek-
kige vet- en verbrandingsresten. Zet vuil om in 
eenvoudig te verwijderen oplosbare zeep. Hecht 
aan wanden, plafond en roosters, loopt niet uit, 
waardoor een optimale inwerking wordt gega-
randeerd. USDA-Goedgekeurd voor gebruik in 
de voedselverwerkende industrie.

Schuimreiniger voor ingebrand vuil en aange-
bakken vet. Werkt door het schuim veel intensie-
ver. Te gebruiken waar agressief vuil of vet zich 
heeft afgezet zoals op ovens, grills, bakplaten, en 
afzuigkappen.

Reinigingstabletten voor SelfCooking Centers 
(Steamers). Zeer krachtige reiniger dat zowel 
plantaardige als dierlijke vetsoorten reinigt. 
Werkt snel en doeltreffend.

De viscose ovenreinigings gel zorgt voor een 
langdurig contactmoment. Dit werkt zeer  effec-
tief op verticale wanden. Ook ideaal voor reini-
ging van de grillplaat. Veilig op ijzer-houdende 
metalen, email en de meeste  kunststoffen. 
Werkt snel bij hoge en lage temperaturen en is 
niet brandbaar. 

Kalk en ketelsteenverwijderaar. Bevat speciale 
penetranten die melksteen, kalk en roest snel 
verweken en oplossen van industriële vaatwas-
machines, pasteurisatoren, homogenisatoren, 
bezinkbakken, filtreerapparatuur, tankwagens, 
opslagtanks en vele andere zuivel of andere voe-
dingswaren verwerkende apparatuur.

Geconcentreerd, laagschuimend naglanspro-
duct voor ovens en steamers met een zelfreini-
gend programma. Het product zorgt voor een 
snelle en streeploze droging van de oven of 
steamer. Volkomen veilig in gebruik. Sterk gecon-
centreerd. Vormt geen schuim. Fosfaatvrij.

Spatel met RVS blad, 10 x 24 cm.

EQUIPMENT VOOR OVENS
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AUTO SANITIZER REFILL

NATURA MASTER

STAINLESS

TOILET SEAT CLEANER REFILL/NLT 100

NATURA SPLASH

RINGMASTER

SUPERFOAM 100

ZEPSOL 

SANITAIRREINIGING

SANITAIR REINIGERS EN ONTKALKERS

Reinigingssysteem t.b.v. het automatisch reini-
gen van sanitair. Reinigt, ontgeurt en ontkalkt 24 
uur per dag! Toiletten en urinoirs blijven hygië-
nisch schoon en geurvrij.

Gelvormige dagelijkse biologische ontkalker 
voor sanitair. Natura Master is een sanitairreini-
ger op basis van natuurlijk melkzuur voor het 
verwijderen van onaangename geuren t.g.v. kalk, 
vetaanslag, bacteriën en urinesteen. Biologisch 
afbreekbaar > 99%. Voorkomt aantasting van 
verchroomde onderdelen van het sanitair en 
voorkomt vlekken en strepen. Laat een prettige 
frisse mintgeur achter.

Sanitairreiniger voor het verwijderen van onaan-
gename geuren t.g.v. kalk, vetaanslag en bacte-
riën, urinesteen in de voegen van de tegels en 
in poreuze ondergrond. Voorkomt aantasting 
van verchroomde onderdelen van het sanitair en 
voorkomt vlekken en strepen. Zeer veilig,  zodat 
ook metalen onderdelen zonder problemen 
gereinigd kunnen worden. (m.u.v. kalkhoudende 
natuursteen tegels)

Apparaat met reinigende vloeistof met actie-
ve en neutraliserende bestanddelen voor 
het reinigen van toiletbrillen. Aangenaam 
geparfumeerd.

Biologische reiniger en ontgeurder voor sani-
tair. Zeer effectief reinigingsmiddel voor alle 
oppervlakken van sanitaire voorzieningen: vloer, 
goot, muren, douche, badkamer, spiegels, glas, 
wc-potten, urinoirs, rvs, chroom, marmer, opper-
vlakken van kunststof, keramiek, acrylaat, etc. 
Verwijdert onaangename geuren van urine en 
fecaliën. 

Reinigt en verwijdert opgehoopt vuil, zeepres-
ten, roestvlekken, bacteriën en aangekoekte 
kalkresten in  toiletten, badkamers en ander sani-
tair. Maakt porselein, tegels, e.d. glad en vuilaf-
stotend. Zuinig in gebruik: kan zowel verdund als 
onverdund gebruikt worden. Veilig in gebruik, 
ook geschikt voor verchroomde voorwerpen. 
Laat een prettige frisse dennengeur achter.

Schuimvormend reinigingsmiddel voor tegels, 
pleisterwerk, etc. Verwijdert kalkaanslag, zee-
presten, lichte roestvlekken en andere vervui-
lingen. Vormt een stevige schuimlaag waardoor 
het product zich ook goed hecht aan verticale 
oppervlakken.

Verwijdert vlekken en aanslag die onaangename 
geuren verspreiden. Dringt snel in de vuilaan-
slag door. Penetreert vier keer zo snel in roest 
of kalkaanslag dan de normale toiletreinigers. 
Bevat bleekmiddelen om gele vlekken uit witte 
oppervlakken te verwijderen en zorgt voor een 
smetteloze toiletpot, wit als nooit tevoren. 
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BIOFLUSH PB SUPER ROYAL FLUSH

AUTO SANITIZER

TOILET BRUSH

STAINLESS STEEL HYGIENE CAN 10 LTR

STAINLESS STEEL TOILET BRUSH

TOILET SEAT CLEANER/NLT 100

STAINLESS STEEL WASTE CAN 50 LTR

SANITAIR LUCHTVERFRISSERS

SANITAIRREINIGING

Biologische reinigingsblokken voor urinoirs. 
Reinigt urinoirs, verwijdert onaangename geu-
ren en onderhoudt de afvoerleidingen. Bevat 
bacteriën en krachtige reinigers die alle orga-
nische stoffen in urinoirs en leidingen verteren 
en hiermee de onaangename geuren verwijde-
ren. Vervangt traditionele chemische producten: 
bevat geen paradichloorbenzeen. Veilig voor 
keramiek.

Oplosbare kei in een filter wat zo alle afval tegen-
houdt: bescherming van de leidingen. Bevat een 
sterk parfum met aangename kersengeur. Iedere 
kei is beschermd door een wateroplosbaar 
zakje dat de eigenschappen van de ontgeurder 
bewaart. Het zakje lost zich op bij contact met 
water. Economisch: werkt gedurende 30 dagen. 

Automatisch hygiëne- en geurcontro-
ledoseersysteem voor een optimale toi-
lethygiëne. Reinigt, ontgeurt, ontkalkt 
en laat een hygiënisch schoon oppervlak 
achter. De Auto Sanitizer past op vrijwel 
ieder toilet.

Toiletborstelhouder inclusief borstel. 
Onderdeel van de Zep Dispenserlijn. 
Houder kan zowel staand als hangend 
geplaatst worden.

Hygienebak 10 liter met gesloten inworp-
klep. Uitgevoerd in RVS mat. De afvalbak 
is geschikt voor vrijstaand gebruik en 
wandmontage. Afmeting 42,4 x 27,8 x 
12,5 cm.

Toiletborstel gesloten, rond model. RVS 
mat. De houder is geschikt voor vrijstaand 
gebruik en wandmontage. 40 cm x diame-
ter 9 cm.

Revolutionaire toiletbrilreiniger. De 
schoonmaakvloeistof verdampt zeer snel 
en laat een droog oppervlak achter. Wordt 
geleverd met een geintregreerd slot en is 
in elke toiletruimte te plaatsen.

Alvalbak 50 liter met klepdeksel. RVS mat. 
De afvalbak is geschikt voor vrijstaand 
gebruik en wandmontage. 708 x 335 x 258 
mm.

EQUIPMENT VOOR SANITAIR
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PASTILAV LAUNDRY 777

LAUNDRY SOFT

ZLS RUST STAIN REMOVER

MORBIDEL

ZLS COSMETIC STAIN REMOVER

LAUDRY PRE-WASHING

ZLS OIL & STAIN REMOVER

LAUNDRY SUPER

ZLS ZEOSPOT

 

WASMIDDELEN

HANDMATIG GEDOSEERDE WASMIDDELEN

VLEKVERWIJDERAARS

Tabletten voor het hygiënisch reinigen van was-
goed. Dringt zeer snel door in de vervuiling dank 
zij de combinatie van verschillende tensioactieve 
bestanddelen. Maximaal resultaat, zelfs bij zeer 
moeilijke vlekken dank zij de actie van een enzy-
mencomplex. Actief zuurstof, optisch blauwsel 
en een verrukkelijk parfum ontgeuren en zuive-
ren het wasgoed.

Totaalwasmiddel voor wasserettes. Vezel- en 
kleurvriendelijk. Ook effectief bij lage tempera-
turen. Bestemd voor machinaal wassen van elk 
type wasgoed bij elke temperatuur. De speciale 
optische bleekmiddelen garanderen een „stra-
lend wit“ effect.

Compleet wasmiddel voor wol en fijne vezels 
voor handwas en machinaal wassen. Uitstekende 
verwijdering van vlekken en eiwithoudende ver-
vuiling.

Voor het verwijderen van roestvlekken uit tex-
tielstof en weefsels. Kant-en-klaar. Dringt in het 
vuil door en lost het vuil op nog voordat het 
in de wasmachine gewassen wordt. Kan ook 
als deoxidant voor ijzer en legeringen van ijzer 
gebruikt worden.

Wasverzachter voor langdurige bescherming. 
Verzacht en laat een aangename bloemengeur 
achter. Vergemakkelijkt het strijken.

Voor het voorbehandelen van cosmeticavlekken 
op textiel en weefsels. Kant-en-klaar. Verwijdert 
make-up, geneesmiddelen- en schoensmeer-
vlekken, etc. Dringt door in het vuil en lost het 
op nog voordat het in de wasmachine gewassen 
wordt.

Voorwasmiddel. Zeer economisch, ideaal daar 
waar lage bedrijfskosten noodzakelijk zijn. 
Verwijdert vlekken van het te behandelen was-
goed, maar is toch zeer vriendelijk voor vezels. 
Kan ook voor bonte was gebruikt worden.

Voor het voorbehandelen van olie- en vetvlek-
ken op textiel en weefsels. Kant-en-klaar. Zonder 
optisch wit. Voor zwaar vervuilde werkkleding. 
Bijzonder effectief in de verwijdering van natuur-
lijke oliën en vetten. Te gebruiken in alle water-
hardheden. Voor katoen en polyesterkatoen.

Compleet waspoeder voor machinaal wassen. 
Geparfumeerd. Fosfaatvrij. Met optische witma-
ker voor katoen en polyester. Effectief werkend 
ook bij lagere temperaturen (50-60°C).

Voor het voorbehandelen van vlekken op tex-
tiel en weefsels. Verwijdert keukenvlekken, kof-
fievlekken, vlekken van sterke drank, frisdrank, 
bloed, make-up, inkt, etc. Kan in alle waterhard-
heden worden gebruikt.
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ZLS 1 ALK ZLS 2 TENSIO

ZLS 4 SOFT ACID

ZLS 6 ACID

ZLS 3 CHLOR

ZLS 5 OXY

 

WASMIDDELEN

AUTOMATISCH GEDOSEERDE WASMIDDELEN

Alkalisch wasmiddel voor automatisch machi-
naal wassen. Synergetisch booster product 
voor het wassen van zwaar bevuilde werkkle-
ding. Verzeping van natuurlijke oliën en vetten. 
Toepasbaar met perazijnzuur gebaseerde pro-
cessen. Laag schuimgedrag.

Wasmiddel op basis van oppervlakteactieve stof-
fen voor automatisch machinaal wassen. Werkt 
effectief bij lage concentratie, ook in hard water. 
Voor gebruik als additief bij alkalische wasmidde-
len om de emulgerende werking te verbeteren. 
Bij solo gebruik werkt het product bij fijn en/of 
matig vuil wasgoed.

Neutraliserende wasverzachter voor tafel- en 
bedlinnen, overhemden, etc. Toepasbaar voor 
katoen en poylyesterkatoen. Bij gebruik tijdens 
de laatste spoeling heeft het product een dub-
bele werking: pH neutraliserend en verzachtend. 
Ondersteunt het mangelen, persen en vereen-
voudigd het strijken.

Neutraliserend vloeibaar product op basis van 
citroenzuur. Toegevoegd in de laatste spoeling 
neutraliseert het product de resterende alkaliteit. 
Voorkomt het vergrijzen van het wasgoed.

Blekend middel op basis van actief chloor (12-
14%). Door toevoeging tijdens het bleken wordt 
het blekend effect verbeterd. Het actief chloor 
garandeert een hygiënisch schone wasgoed en 
verwijdert onaangename geuren. Niet voor fijne 
was.

Bleek- & additiefmiddel bij lage temperaturen. 
Op basis van waterstofperoxide. Verbetert de 
blekende werking. Neutraliseert chloorresten. 
Heeft een chemisch actieve werking vanaf 40°C 
en een chemisch thermische werking tussen 60 
en 70 °C. Voor katoen en polyesterkatoen. Voor 
gebruik in onthard water.
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KDS NR 1 Multi Purpose Cleaner

KDS NR 11 Universal Cleaner

KDS NR 2 Acid Bathroom Cleaner

KDS NR 3 Floor Cleaner

KDS NR 5 Glass Cleaner

KDS NR 7 Debac

KDS NR 9 Washing Detergent

KDS NR 4 Multi Purpose Degreaser

KDS NR 6 Lemon Air Freshner

KDS NR 7 Desinfectant Detergent

KDS PRODUCTEN

INSTITUTIONELE DOSEERSYSTEMEN

Veilige en snelwerkende allesreiniger. Voor vele 
doeleinden geschikt en overal toepasbaar waar 
veilig met water kan worden gewerkt. Zeer eco-
nomisch in gebruik. Met warm water doeltref-
fend aan 0,45%. Zeer zacht en niet irriterend voor 
de normale huid

Een multifunctionele, niet giftige, onbrandbare, 
niet-schurende allesreiniger op waterbasis, zon-
der butyl- of fosfaatverbindingen met emulga-
toren, waterontharders, kleurstoffen en biolo-
gische afbreekbare synthetische reinigingsmid-
delen. Zeer economisch in gebruik. Met warm 
water doeltreffend aan 0,45%. 

Sanitair reiniger. Reinigt toiletten, badkamers en 
ander sanitair. Verwijdert opgehoopt vuil, zee-
presten, roestvlekken, bacteriën en aangekoekte 
kalkresten. Het product maakt porselein, tegels 
e.d. glad en vuilafstotend. Ook geschikt voor 
verchroomde oppervlakken.

Voor het dagelijks reinigen van waterbesten-
dige vloeren zoals tegels, marmer, harde kalk-
steen, enz. Het product reinigt zonder schuren. 
Produceert geen schuim en droogt streeploos 
op. Het product is zeer zuinig in gebruik, al 
doeltreffend bij een verdunning van 1%. Voor 
meer dan 90% biologisch afbreekbaar. Laat een 
aangename frisse geur achter.

Glass Cleaner (KDS 5) is een reinigingsmiddel dat 
uiterst zuinig is in het gebruik. Glass Cleaner (KDS 
5) is tevens geschikt voor interieurreiniging zoals 
licht vervuilde waterbestendige materialen als 
formica, roestvrij staal, chroom, email, keramiek 
en kunststof. De unieke formule met alcohol 
zorgt voor een snelle, streeploze en arbeidsbe-
sparende reiniging in één arbeidsgang zonder te 
hoeven nawrijven.

Een krachtig reinigend middel met ontsmet-
tende werking, bestemd voor oppervlakken, 
apparatuur en gebruiksvoorwerpen. Zeer doel-
treffend tegen micro-organismen. Werkt zowel 
verdund in warm als in koud 
water. Geregistreerd product in 
Nederland onder toelatingsnum-
mer: Debac: 11047N

Handafwasmiddel; bevat schuim dat lang actief 
blijft en laat daarom geen strepen of vetsluiers 
op het glaswerk of in de wasbak achter. Het sterk 
geconcentreerde afwasmiddel lost direct op en 
bevordert op deze wijze een snelle en actieve 
schuimwerking. Een aangename citroengeur 
verdringt de lucht van etensresten en vuile vaat. 

Speciaal ontwikkeld voor het koud (of warm) 
ontvetten in de voedselverwerkende industrie 
en grootkeukens. Het product is veilig in gebruik 
voor aluminium, metalen, glas, lak 
en rubber dichtingen mits ver-
dund volgens de aanwijzingen. 
Verspreidt geen corroderende 
dampen en is niet giftig.

Luchtverfrisser en geurneutraliserend middel op 
waterbasis. Onaangename geuren worden op 
chemische wijze geneutraliseerd. Het product 
laat een aangename frisse citroengeur achter. 
Het product is zeer geconcentreerd en moet 
voor gebruik worden verdund. 

Een krachtig reinigend middel met ontsmet-
tende werking, bestemd voor oppervlakken, 
apparatuur en gebruiksvoorwerpen. Zeer doel-
treffend tegen micro-organismen. Volkomen 
veilig op alle oppervlakken. Werkt 
zowel verdund in warm als in koud 
water. Geregistreerd product in 
Belgie onder toelatingsnummer 
498 B
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KDS NR 13 Perfect Floor Cleaner

KDS NR 17 Desinfectant Special Plus KDS NR 21 Perfect Cleaner

KDS NR 23 Perfumed Floor Cleaner

KDS NR 17 Desinfectant Special

KDS NR 22 Bathroom Cleaner

KDS NR 24 Super Degreaser

KDS PLUS BRILJANT KDS PLUS QUATRO BUCKET

KDS PRODUCTEN

INSTITUTIONELE DOSEERSYSTEMEN

Een laag schuimende, neutrale vloerreiniger 
ontwikkeld voor het reinigen van alle soorten 
waterbestendige vloeren, muren en andere wer-
koppervlakken Naspoelen is niet nodig. Droogt 
streeploos op. Laat een aangename geur achter. 
Geschikt voor machinale en handmatige reini-
ging.

Is uitsluitend bestemd voor de gecombineerde 
reiniging en desinfectie van bacteriën (excl. bac-
teriesporen) en gisten op oppervlakken, welke in 
contact kunnen komen met eet- en drinkwaren 
en de grondstoffen hiervoor. Uitsluitend toege-
laten in Belgie.

Perfect Cleaner is een veilige en snelwerken-
de perfecte allesreiniger. Voor vele doeleinden 
geschikt en overal toepasbaar waar veilig met 
water kan worden gewerkt. Zeer economisch in 
gebruik. Met warm water doeltreffend aan 0,5%. 
Zeer zacht en niet irriterend voor de normale 
huid

Geparfumeerde vloerreiniger voor het dagelijks 
reinigen van waterbestendige vloeren zoals 
tegels, marmer, harde kalksteen, enz. Reinigt 
zonder schuren. Laat de glans van vloeren, door 
eventuele aanwezige emulsies intact. Produceert 
geen schuim en droogt streeploos op. Naspoelen 
niet nodig. Laat een aangename frisse geur ach-
ter. Ongevoelig voor de hardheid van water.

Is uitsluitend bestemd voor de gecombineerde 
reiniging en desinfectie van bacteriën (excl. bac-
teriesporen) en gisten op oppervlakken, welke in 
contact kunnen komen met eet- en drinkwaren 
en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzon-
dering van keukens in ziekenhuizen en overige 
instellingen voor gezondheidszorg. Uitsluitend 
toegelaten in Nederland.

Bathroom Cleaner (KDS 22) is een zure sani-
tairreiniger die een prettige mintgeur nalaat. 
Grondige reiniger voor vele soorten sanitair. Het 
product verwijdert aanslag  van verchroomde 
onderdelen van het sanitair, voorkomt vlekken 
en strepen en verwijdert onaangename geuren 
en urinesteen in  voegen. Niet te gebruiken op 
kalkhoudende  natuursteen tegels. 

Een krachtig, vloeibaar, schuimvormend chloor-
houdend alkalisch reinigingsmiddel. Bevat een 
mengsel van biologisch afbreekbare syntheti-
sche reinigingsmiddelen, schuimstabilisatoren, 
alkalische bouwstoffen, waterontharders en 
chloor. Wordt toegepast op alle soorten niet-
poreuze metalen oppervlakken, inclusief alu-
minium en gegalvaniseerde metalen. USDA-
Goedgekeurd.

Automatisch doseersysteem. Ruimte voor 
vier producten. Kap kan eenvoudig wor-
den verwijderd. Het niveau in de vaatjes 
kan altijd visueel worden gecontroleerd. 
Niet gebruikte spuitflessen kunnen aan de 
lekbak worden gehangen. Afmeting: 64 cm 
breed x 57 cm hoog x 20 cm diep.

Automatisch doseersysteem. Met dit sys-
teem kunnen 4 verschillende producten, 
maar ook 1 product in verschillende ver-
dunningen, worden gedoseerd. 19 cm 
hoog x 24 cm breed. De systemen zijn zeer 
eenvoudig aan elkaar te koppelen. Inclusief 
aansluitslang. Exclusief rekje. 

KDS EQUIPMENT
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Q1 GLASS Q2 BATHROOM

Q3 SMOKE SCREEN

Q5 DISH

Q7.1 SANITIZER DEBAC

COFFEE TABS

Q2.2 BATHROOM NEUTRAL

Q4 FLOOR

Q4.1 FLOOR INOVSOL

Q9.1 DEGREASER SUPERKLEAN

QUICK EASY PRODUCTEN

RTU HUISHOUDPRODUCTEN

INSTITUTIONELE DOSEERSYSTEMEN

Reinigingsmiddel voor glas, spiegels en water-
bestendige oppervlakken. Tevens geschikt voor 
het reinigen van licht vervuilde waterbestendige 
materialen zoals formica, roestvrij staal, chroom, 
email, keramiek en kunststof.

Ontkalkend reinigingsmiddel voor sanitaire 
oppervlakken. Verwijdert opgehoopt vuil, zee-
presten, roestvlekken en aangekoekte kalkres-
ten. Het product maakt porselein en tegels glad 
en vuilafstotend.

Geurneutraliserend middel voor tabaksgeuren 
(sigaretten, sigaren en pijp) en onaangename 
geuren in het algemeen. Ook efficiënt in het ver-
wijderen van geuren van urine, braaksel, afval, 
dieren, aangebrande stoffen, etc.

Handafwasmiddel. Bevat schuim dat lang actief 
blijft en daarom geen strepen of vetsluiers op het 
glaswerk of in de wasbak achterlaat. Aangename 
citroengeur.

Een krachtig reinigend middel met ontsmet-
tende werking, bestemd voor oppervlakken, 
apparatuur en gebruiksvoorwerpen. Zeer doel-
treffend tegen micro-organismen. 
Volkomen veilig op alle oppervlak-
ken. Geregistreerd product, onder 
toelatingsnummer: Debac: 11047N 
en 498B.

Koffieapparatuur reiniger. Voor effectieve en 
snelle reiniging van koffie- en theezetsystemen 
en slangen. Geschikt voor verschillende machi-
netypes: espresso, fresh brew en voor filterrei-
niging.

Neutraal reinigingsmiddel voor sanitaire opper-
vlakken. Verwijdert opgehoopt vuil, zeepresten, 
roestvlekken en aangekoekte kalkresten. Maakt 
porselein en tegels glad en vuilafstotend.

Voor dagelijkse reiniging van waterbestendige 
vloeren zoals tegels, marmer, harde kalksteen, 
etc. Produceert geen schuim en droogt streep-
loos op. Naspoelen niet nodig.

Niet schuimende milieuvriendelijke vloerreini-
ger. Kan zonder gevaar overal gebruikt worden 
op alle waterbestendige vloeren. Bevat ingre-
diënten van natuurlijke oorsprong. Met deze 
ingrediënten voldoet het product aan de strenge 
eisen van het Europees Ecolabel.

Vloeibaar reinigings- en ontvettingsmiddel. 
Door NSF toegelaten. Kan gebruikt worden in 
de voedselverwerkende industrie. De geselec-
teerde ingrediënten voldoen aan 
de hoge eisen van het Europees 
ECOLABEL (licentienummer: 
NL/20/013).
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DOSE EASY D 1 ALLSURFACE DOSE EASY D 2 BATHROOM

DOSE EASY D 4 DEGREASER

DOSE EASY D 13 FLOOR

DOSE EASY D 3 FLOOR

DOSE EASY D 7 DEBAC / DESINFECTANT

DOSE EASY PRODUCTEN

INSTITUTIONELE DOSEERSYSTEMEN

Een multifunctionele, niet giftige, onbrandbare, 
niet-schurende allesreiniger op waterbasis. Voor 
vele doeleinden geschikt en overal toepasbaar 
waar veilig met water kan worden gewerkt. 
Aanbevolen voor betegelde, geverfde en meta-
len oppervlakken, muren, vloeren, toonbanken, 
meubels van scholen, ziekenhuizen, verpleeg-
tehuizen, appartementencomplexen, kantoren, 
schoonmaakbedrijven e.d.

Zeer veilige reiniger voor alle soorten sanitair. 
Verwijdert aantasting van verchroomde onder-
delen. Verwijdert onaangename geuren t.g.v. 
kalk, vetaanslag, bacteriën en urinesteen. Het 
product is zeer veilig en niet bijtend. Bevat geen 
zoutzuur, dus ook geschikt voor verchroomde 
voorwerpen. Verpakt in een handige 2-liter 
doseerfles; Waarborgt een exacte dosering en 
precieze concentratie.

Voor het reinigen en ontvetten van muren en 
vloeren (tegelvloeren en wanden, geschilder-
de oppervlakken), plafonds, aanrechten, berei-
dingsbakken, werktafels. Veilig in gebruik voor 
aluminium, metaal, glas, lak en rubberen  dich-
tingen mits verdund volgens de gebruiksaanwij-
zing. Verpakt in een handige 2-liter doseerfles; 
Waarborgt een exacte dosering en precieze con-
centratie.

Voor het dagelijks reinigen van waterbesten-
dige vloeren zoals tegels, marmer, harde kalk-
steen, enz. Het product reinigt zonder schuren. 
Volledig oplosbaar in water, reinigt hygiënisch. 
Produceert geen schuim en droogt streeploos 
op. Laat de glans van de vloeren intact. Voor 
meer dan 90% biologisch afbreekbaar. Laat een 
aangename frisse “Lemon Grass” geur achter. 
Toegestaan in de voedingsindustrie. Fosfaatvrij.

Dagelijks vloerreiniger  voor waterbestendi-
ge vloeren zoals tegels, marmer, harde kalk-
steen, enz. Het product reinigt zonder schuren. 
Produceert geen schuim en droogt streeploos 
op. Laat de glans van de vloeren intact. Voor 
meer dan 90% biologisch afbreekbaar. Laat een 
aangename frisse geur achter. Toegestaan in de 
voedingsindustrie.

Een krachtig reinigend middel met ontsmetten-
de werking bestemd voor oppervlakken, appara-
tuur en gebruiksvoorwerpen. Zeer doeltreffend 
tegen micro-organismen. Volkomen veilig op 
alle oppervlakken. Werkt verdund zowel in warm 
als in koud water. Verpakt in een handige 2-liter 
doseerfles; Waarborgt een exacte dosering en 
precieze concentratie.
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FS CIP CLEANER

FS FORMULA 3685 LACTOSOLV

KDS NR 17 Desinfectant Special Plus

KDS NR 17 Desinfectant Special

ALKALISCHE CIP REINIGING

ZURE CIP REINIGING

CIP REINIGING

Een eersteklas laag schuimend, krachtig alkalisch 
reinigingsmiddel voor C.I.P.-toepassingen. Heeft 
een krachtige reinigende werking waardoor veel 
hardnekkige vervuilingen snel en effectief wor-
den verwijderd. Economisch in gebruik; Sterk 
geconcentreerd voor sterke verdunning en snel-
le verwerking. USDA-goedgekeurd. 

Geconcentreerde laagschuimende vloei-
bare zuurreiniger. Zeer geschikt voor C.I.P.-
toepassingen en het aanbrengen van een hel-
dere glans op metalen oppervlakken. Voor het 
verwijderen van calcium- en eiwitaanslag van 
verwerkingsapparatuur in vlees- en pluimvee-
verwerkende bedrijven. Voor het verwijderen 
van kalkaanslag op glaswerk en kunststof. USDA-
goedgekeurd.

Bevat speciale penetranten, die melksteen, kalk 
en roest op pastorisatoren, homogenisatoren, 
bezinkbakken, filtreerapparatuur, tankwagens, 
opslagtanks en andere zuivelproducten of etens-
waren bewerkende apparatuur snel losmaken en 
oplossen. Volledig in water oplosbaar, zodat er 
geen resten achterblijven. Naspoelen met water 
geeft een volkomen vlekkeloos oppervlak. 

Is uitsluitend bestemd voor de gecombineerde 
reiniging en desinfectie van bacteriën (excl. bac-
teriesporen) en gisten op oppervlakken, welke in 
contact kunnen komen met eet- en drinkwaren 
en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzon-
dering van keukens in ziekenhuizen en overige 
instellingen voor gezondheidszorg. Uitsluitend 
toegelaten in Nederland.

Is uitsluitend bestemd voor de gecombineerde 
reiniging en desinfectie van bacteriën (excl. bac-
teriesporen) en gisten op oppervlakken, welke in 
contact kunnen komen met eet- en drinkwaren 
en de grondstoffen hiervoor. Uitsluitend toege-
laten in Belgie.
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FS FOAM CHLOR

FS FORMULA 10184

FS PRO CHLOR

AGRO 1.1 MOUSSE

FS CONCENTRATED FOAMING ACID

FS FOAM GEL

FS FORMULA 4089

FS PROCESS CLEANER

FS FORMULA 4489

ALKALISCHE SCHUIMREINIGING

ZURE SCHUIMREINIGING

SCHUIMREINIGING

Een krachtig, vloeibaar, schuimvormend chloor-
houdend alkalisch reinigingsmiddel. Bevat een 
mengsel van biologisch afbreekbare syntheti-
sche reinigingsmiddelen, schuimstabilisatoren, 
alkalische bouwstoffen,waterontharders en 
chloor.  Voor toepassing op alle soorten niet 
poreuze metalen oppervlakken, inclusief alu-
minium en gegalvaniseerde metalen. USDA-
goedgekeurd.

Verwijdert snel zwaar aangekoekt vet, olie en 
roetaanslag. Zeer geschikt voor het reinigen 
van rookkasten. Kan zowel voor handmatige 
reiniging worden gebruikt als voor schuimreini-
ging met schuimvormende apparatuur. USDA-
goedgekeurd.

Een geconcentreerde, chloorhoudende, krach-
tige, alkalische reiniger en ontvetter voor het 
effectief reinigen van roestvrijstalen apparatuur, 
vloeren, wanden, zuurkasten, grill- en bakovens, 
machineonderdelen, glas en vele andere harde 
oppervlakken. Alle oppervlakte actieve stoffen 
in dit product zijn biologisch afbreekbaar. USDA 
goedgekeurd.

Geconcentreerde, niet-rokende, sterk schuim-
vormende zuurreiniger voor het verwijderen van 
calcium- en eiwitaanslag van voedselverwer-
kende apparatuur.

Een geconcentreerde, krachtige, niet-rokende, 
sterk schuimvormende zuurreiniger samen-
gesteld voor het verwijderen van calcium- en 
eiwitaanslag van voedselverwerkende appara-
tuur. Laat aluminium, gegalvaniseerde meta-
len en roestvrij staal weer glanzen. Door USDA 
toegestaan voor gebruik in door de overheid 
gecontroleerde vlees- en pluimveeverwerkende 
industrieën.

FS Foam Gel is een gelvormende krachtige 
chloorvrije alkalische reiniger. Uitstekende hech-
ting aan gladde, verticale oppervlakken. Werkt 
door de gelvorming langdurig in op de te reini-
gen oppervlakken. Betere inwerking in (zwaar-
dere) vervuiling. FS Foam Gel is de perfecte 
reiniger voor supermarkten, bakkerijen, slagers, 
viswinkels, industriële en institutionele keukens.

Geconcentreerd chloorhoudend sterk alkalisch 
reinigingsmiddel.  Samengesteld uit syntheti-
sche, sterk schuimende, reinigers, wateronthar-
ders, alkalische bouwstenen, anticorrosiemidde-
len en bleekmiddelen. Zeer efficiënt tegen pro-
teïnen en vetten. Sterker dan FS Foam Chlor. Niet 
aangewezen voor gebruik op zachte metalen en 
geverfde oppervlakken. USDA-goedgekeurd.

Dit hoogschuimend alkalisch product wordt 
gebruikt bij reinigings- en ontvettingswerk-
zaamheden op plaatsen waar een niet sterk 
corrosief product wenselijk is. Produceert grote 
hoeveelheden stabiel schuim en is chloorbe-
stendig. Een allesreiniger in voedselverwerkende 
bedrijven. USDA-goedgekeurd.

Een geconcentreerde, niet-rokende, sterk 
schuimvormende zuurreiniger voor het verwij-
deren van calcium- en eiwitaanslag van appara-
tuur waarmee voedsel wordt verwerkt. Bevat een 
mengsel van niet rokende anorganische zuren 
en bevochtigingsmiddelen. Alle reinigings- en 
bevochtigingsmiddelen zijn volledig biologisch 
afbreekbaar. USDA goedgekeurd.
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ALUMINIUM HANDLE

CUTTER BRUSH

SWEEPER 40 CM

PUSH BROOM 80 CM

SQUEEGEES

CHURN BRUSH

DECK SCRUB BRUSH

HAND SCRUB BRUSH

ROLLING FOAMER

SCHUIMREINIGING

Aluminium steel van 150 cm. In diverse 
kleuren verkrijgbaar. Eenvoudig herken-
baar door kleurcodering. Met isolerend 
handvat en snelkoppeling voor stevige 
bevestiging aan de diverse borstels.

Smalle borstel voor bijvoorbeeld snijma-
chines in slagerijen. leverbaar in blauw.

Medium zachte vloerborstel. 40 x 5 x 5,5 
cm. Leverbaar in diverse kleuren.

80 cm zaalveger met zachte haren. 

Vloertrekker met zacht wit rubber voor 
een streeploos resultaat. 60 cm.

Harde borstel met lange haren. Leverbaar 
in diverse kleuren. Eenvoudig te reinigen.

Harde schrobber met korte haren. Zeer 
geschikt voor de voedselverwerkende 
industrie. Leverbaar in diverse kleuren. 
Eenvoudig uitspoelbaar. Lengte 28 cm.

Schrobborstel. In diverse kleuren lever-
baar.

Handige verplaatsbare foamer. Werkt op 
perslucht. De Rolling Foamer moet op 
de persluchtleiding aangesloten blijven. 
Speciaal voor grotere bedrijven.

APPARATUUR
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SANITIZING HAND CLEANER

MANOBACTI 

DESINFECTION CARPET

KDS NR 17 Desinfectant Special

DEBAC ZEPALCO RTU

OVERIGE DESINFECTIEMIDDELEN

DESINFECTIEMIDDELEN

Reinigt en desinfecteert in één handeling. 
Bactericide: Conform EN 1040 norm (contacttijd 
5 min. bij 20°C): Actief op Pseudomonas auregi-
nosa, Staphylococcus aureus bij een concentratie 
van 1%. Zeer zacht voor de huid. Laat geen rest-
geur na op de handen. Efficiënt in zowel hard als 
zacht water. Vlekt niet: bevat geen jodium.

Voor verwijdering van verontreinigingen en ont-
smetting van de handen. Reinigt en desinfec-
teert in één handeling. Vrij van oplos- en schuur-
middelen conform de Franse norm AFNOR NFT 
72151, spectrum 4, m.b.t. de werking van bacte-
riedodende middelen (concentratie 2,5%). USDA-
goedgekeurd.

Stopt doeltreffend getransporteerde vervuilin-
gen. Afmeting 60 x 90 x 4 cm. Flexibele omslag 
is gemaakt van waterdicht versterkt polyester. 
Deklaag matras is gemaakt van micro-geperfo-
reerd polypropyleen. Inwendige schuimmassa 
matras bestaat uit synthetisch polyester (bestand 
tegen rotten).

Is uitsluitend bestemd voor de gecombineerde 
reiniging en desinfectie van bacteriën (excl. bac-
teriesporen) en gisten op oppervlakken, welke in 
contact kunnen komen met eet- en drinkwaren 
en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzon-
dering van keukens in ziekenhuizen en overige 
instellingen voor gezondheidszorg. Uitsluitend 
toegelaten in Nederland.

Bestemd voor de gecombineerde reiniging en 
desinfectie van oppervlakken, apparatuur en 
gebruiksvoorwerpen. Geregistreerd product, 
onder toelatingsnummer. 11047N en 498B. Zeer 
doeltreffend tegen de meeste micro-organismen 
Verwijdert onaangename geuren. Biologisch 
afbreekbaar. Volkomen veilig op alle oppervlak-
ken. Zuinig in gebruik: Kan verdund worden tot 
1 : 100

Hygiënischer reiniger van kleine oppervlakken. 
Wordt toegepast voor het reinigen van hand-
grepen, deurknoppen, spiegels, brillen, gardes, 
snijplanken, etc. Product is gebruiksklaar, dus 
niet verdunnen met water. Het product heeft 
een hoog alcoholpercentage dat zorgt voor een 
snelle werking. Het materiaal moet voorafgaand 
schoongemaakt worden.
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PROLUBE ALIMA

D LUB 2

PROLUBE HYDRALIM 68

LUBRALE

ALSIL

D LUB 2 FG BULK

LUBRAL

PROLUBE ALIM BLANCHE

CHAINLUBSANITARY SPRAY LUBRICANT

SMEERMIDDELEN

OLIEN & VETTEN

KETTINGBAANSMEERMIDDELEN

Vrijwel doorzichtig vet voor de voedingsmidde-
lenindustrie (USDA-H1). Voor smering van mecha-
nische onderdelen die in contact kunnen komen 
met voedingsmiddelen.Wordt gebruikt bij tem-
peraturen tussen –20°C en +150°C. Verdraagt 
pieken tot 200°C. Vrijwel geurloos. Wordt niet 
ranzig. Droogt niet op. Samengesteld op basis 
van CODEX olie, volgens de Franse farmaceutica.

Voedselveilige kruipolie. De penetrerende en 
smerende werking is in het bijzonder nodig bij 
het demonteren van apparatuur en machines 
waar de onderdelen vast zitten door vuil, vet of 
roest. Na demontage blijft een 
smerende laag achter die verdere 
corrosie helpt voorkomen.

Voedselveilige synthetische olie voor inciden-
teel voedselcontact, USDA klasse H1. Toepasbaar 
in hydraulische circuits van apparaten welke 
met voedsel in contact komen. Toegelaten 
door de F.D.A. (food and drug administration), 
Paragraaf 178.3570 van het CFR (Code of Federal 
Regulation) als additief en paragraaf 178.3620a 
als basisolie.

Bestaat uit een mengsel van verzadigde paraf-
finische en cycloparaffinische koolwaterstoffen. 
Deze olie heeft een zeer intensieve zuivering 
ondergaan, waardoor deze geheel kleurloos, 
reukloos en zuurvrij is. Verzekert de smering van 
de mechanische onderdelen van het materiaal 
dat in contact komt met levensmiddelen. FDA-
goedgekeurd.

Samengesteld smeermiddel, overeenkomstig 
met de Gids van CNERNA in 1992. Op basis van 
een voor de voedingsmiddelenindustrie geschik-
te siliconenolie. Bevat een isoparafine oplosmid-
del volgens de reglementering 
FDA (21 CFR 178.3530 en 172.3650). 
Bevordert het glijden. Werkt als 
losmiddel, vernieuwingsmiddel, 
vochtwerend middel en smeer-
middel. Het product is tevens 
diëlektrisch en antistatisch.

Een zeer actief mengsel van smeermiddelen en 
oplosmiddelen. Te gebruiken bij- het demonte-
ren van apparatuur en machinerieën die erg vast 
zitten door vuil, vet en roest. De natuurlijke olie 
blijft stabiel, terwijl de oplosmid-
delen de greep van de corrosie 
breken, waardoor vastzittende 
delen direct gesmeerd kunnen 
worden.

Wit vet op basis van voedselveilige Codex olie. 
Bevat zinkoxide en organische verdikkingsmid-
delen. Zeer efficiënt tegen chemische en elek-
trolytische corrosie in de voedingsmiddelenin-
dustrie. Bestand tegen hoge tem-
peraturen, mechanische spannin-
gen, water en zoutachtige dam-
pen. Lubral is smaak- en geurloos.

Wit smeermiddel voor de levensmiddelenindus-
trie en landbouw. Verzorgt het invetten en sme-
ren van mechanische onderdelen van machines 
die in contact kunnen komen met levensmid-
delen. Hoogwaardig smeermiddel, dat dankzij 
zijn eigenschappen bescherming biedt tegen 
slijtage, bestand is tegen hoge druk en corrosie 
tegenwerkt. Synthetisch smeermiddel op basis 
van een aluminium zeepcomplex.

Smeermiddel voor transportbanden in de voe-
dingsmiddelenindustrie. Beschermt rolopper-
vlakken van transportbanden tegen bovenma-
tige slijtage. Beschermt metalen oppervlakken 
tegen corrosie. Verwijdert opgehoopt vuil.

Het product bestaat uit een mengsel van ver-
zadigde paraffinische en cycloparaffinische 
koolwaterstoffen. De olie heeft een zeer inten-
sieve zuivering ondergaan waardoor het product 
geheel kleurloos, reukloos en 
zuurvrij is. USDA H1 goedgekeurd 
product voor gebruik in Vlees-en 
Pluimveeverwerkende industrie.
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BOILER DEMI

BOILER DEOX HP

BOILER SPERSE

BOILER DEOX

BOILER SOFT

STEAM CONTROL 10

BOILER DEMI

BOILER DEOX

BOILER DEOX HP

BOILER SOFT

BOILER SPERSE

STEAM CONTROL 10

PRODUCTEN

STOOMKETELS

Gecombineerde interne behandeling voor 
stoomgenerators. Multifunctionele formule voor 
stoomketels, tot 35 Bar, gevoed door gedemi-
neraliseerd water. Voorkomt de vorming van 
zout/kalk afzetting. Bevat gekatalyseerde sulfiet 
die zorgt voor en snelle zuurstofbinding. Bevat 
anticorrosief die metalen delen van het systeem 
beschermt door een monoculaire laag te vormen

Boiler Deox HP is een organische zuurstofbinder 
op basis van ascorbinezuur. Speciaal ontwik-
keld voor de behandeling van voedingswater 
voor stoomketels tot 100 bar, stoomgeneratoren, 
gesloten koud- of warmwatersystemen om zuur-
stofcorrosie te minimaliseren.

Boiler Sperse is een speciaal product bestemd 
voor de behandeling van ketelvoedingswater 
met een variabele rest hardheid. Sterk geconcen-
treerd product, werkzaam bij lage dosering. De 
actieve componenten in Boiler Sperse hebben 
een FDA-toelating (Food & Drug Administration). 
Hierdoor kan “Boiler Sperse” in de voedingsmid-
delenindustrie gebruikt worden, zelfs wanneer 
de stoom met levensmiddelen in contact kan 
komen.

Boiler Deox is een speciale formulering voor het 
binden van (rest)zuurstof in ketelvoedingswater. 
Aan te bevelen indien het voedingswater veel 
zuurstof en alkaliteit bevat (weinig retourcon-
densaat). Geschikt voor stoomketels tot 35 bar.

Gecombineerde interne behandeling voor 
stoomgenerators. Multifunctionele formule voor 
stoomketels tot 35 Bar. Effectieve bescherming 
tegen afzettingen ook als ketelvoedingswater 
een resthardheid bevat. Bevat gekatalyseerde 
sulfiet die zorgt voor snelle zuurstofbinding. De 
actieve componenten in Boiler soft hebben een 
FDA-toelating ( Food & Drug administration).

Het product is zodanig ontwikkeld dat het kool-
zuur, welke zich in stoom en condensaat bevindt, 
wordt geneutraliseerd. Het product bevat vluch-
tige amines die in het hele systeem verspreid 
worden en een beschermende laag vormen 
zodat corrosie wordt voorkomen. Steam Control 
10 reduceert onderhoudskosten, verhoogt het 
rendement van de ketel en reduceert het ijzerge-
halte van het condensaat. 

STOOMGENERATOREN
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gekatalyseerd sulfiet 50 - 150 < 50 PPM SO3/PO4

gekatalyseerd sulfiet 20 - 50 SO3/PO5

ascorbine zuur 30 - 70 DEHA

gekatalyseerd sulfiet 50 - 150 > 70 PPM SO3/PO4

20 - 50 verhoogde hardheid SO3/PO4

3 amines 30 - 70 pH / alk P
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LOOP 10 FG

LOOP CLEAN

LOOP GREENHOUSE

LOOP SOFT METAL

LOOP 37 FG

PRODUCTEN

GESLOTEN SYSTEMEN

Corrosie inhibitor voor gesloten systemen met 
een sterke dispergerende werking. Bevat ano-
dische en kathodische inhibitoren. Vermindert 
de corrosie. Geeft een uitstekende bescher-
ming voor de verschillende onderdelen van een 
gesloten systeem. Bevat speciale inhibitoren om 
koper, aluminium en andere bontmetalen te 
beschermen.

Dispergeert de afzettingen van kalk- en ijzerzou-
ten in gesloten systemen, zodat deze uit het sys-
teem verwijderd kunnen worden. Werkt in een 
alkalische omgeving zonder risico’s op corrosie-
vorming. Zeer efficiënt. Eenvoudig toe te passen: 
het volstaat de benodigde hoeveelheid Loop 
Clean rechtstreeks in het systeem te doseren.

Geconcentreerde corrosie inhibitor met een 
sterk dispergerende werking. Bevat anodische 
en kathodische inhibitoren. Vermindert corrosie 
in gesloten systemen van kassen.

Corrosieremmer voor gesloten circuits, in bij-
zonder van aluminium. Voorkomt corrosie- en 
oxidatieverschijnselen en remt de vorming van 
kalkaanslag.

Antivries en corrosie-inhibitor voor gesloten sys-
temen. Bevat ethyleenglycol en natuurlijke orga-
nische corrosie-inhibitoren. Biedt een efficiënte 
bescherming voor gesloten systemen. Kan in de 
voedingsindustrie gebruikt worden. Gemakkelijk 
in water oplosbaar. Bij lage temperaturen goede 
bescherming. Eenvoudig in gebruik.
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ZEPOLIN

ZEPTREET 100 WATER TREATMENT

ZEPTREET 100 # 10406 B

SEKO TEKNA EVO TPG 600

TEST KIT WATER COMPLETE

TEST KIT CHLORINE 0 TO 100 MG

TOTAAL HARDHEIDS STROOKJES

BIOCIDEN

PRODUCTEN

Biocide. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als 
middel ter bestrijding van bacteriën, schimmels 
en algen in recirculerende koelwatersystemen 
alsmede voor het bestrijden van micro-orga-
nismen in proceswater in de papier- en karton-
industrie. Dit middel mag uitsluitend worden 
toegepast met instemming van de per locatie 
bevoegd gezag kwalitatief waterbeheer.

Geregistreerd product: toelatingsnummer: 
12313N. Zeer effectieve biocide voor koelsys-
temen, zelfs bij korte contacttijden. Krachtige 
werking, ook bij lage doseringen. Sterk disper-
gerende eigenschappen, dispergeert algen en 
microbiologische slijmafzettingen uit systeem-
delen zoals warmtewisselaren, leidingwerk e.d., 
waarna deze met spuien kunnen worden verwij-
derd. Toegelaten in Nederland

Geregistreerd product: toelatingsnummer: 
12313N. Zeer effectieve biocide voor koelsys-
temen, zelfs bij korte contacttijden. Krachtige 
werking, ook bij lage doseringen. Sterk disper-
gerende eigenschappen, dispergeert algen en 
microbiologische slijmafzettingen uit systeem-
delen zoals warmtewisselaren, leidingwerk e.d., 
waarna deze met spuien kunnen worden verwij-
derd. Toegelaten in Belgie.

Automatische doseerpomp. Te program-
meren naar behoefte.

Voor het uitvoeren van verschillende ana-
lyses op water bij toepassing van waterbe-
handelingsproducten.

Voor het meten van het chloorgehalte 
bij toepassing van waterbehandelingspro-
ducten.

Voor het bepalen van de waterkwaliteit in 
gesloten en open koelsystemen.

EQUIPMENT WATERBEHANDELING
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ANTIFOAM

XSCALE

POLYFLOC 105

RESIN CLEAN

POLYFLOC 500

POLYFLOC DRY

SILPHOS

WATERBEHANDELING ANTIFOAM

ONTKALKERS HARSREINIGING

VLOKMIDDELEN VOOR AFVALWATER

DRINKWATERBEHANDELING

VLOKMIDDELEN

Een schuimremmend middel. Kan aan alle pro-
ducten die met water verdunbaar zijn worden 
toegevoegd. Gaat schuimvorming tegen.

Een oplossing om producten op basis van zout-
zuur of zwavelzuur te vervangen. Werkt zeer 
snel en effectief in op vorming van kalk, slib en 
algen die buizen, leidingen en pijpen van ver-
warmings- en koelsystemen kunnen verstoppen. 
Veilig: Bevat geen zoutzuur of zwavelzuur. Veilig 
voor ijzer, koper, aluminium en hout. 

Kationisch coagulant voor flocculatie bij zuive-
ring van afvalwater. Vloeibaar mengsel op basis 
van kationisch vlokmiddel met hoge moleculaire 
massa en aluminiumzouten voor zuivering van 
afvalwater.

Reactiveert harskorrels. Verhoogt de levensduur 
van kationhars door het verwijderen van de 
voornaamste verbindingen die capaciteitsverlies 
veroorzaken. 

Kationisch coagulant. Het product maakt de coa-
gulatie van een breed scala aan industrieel afval-
water en emulsies mogelijk. Gemakkelijk toe-
pasbaar: vloeibare oplossing met een praktisch 
neutrale pH, mengbaar met water. Ook effectief 
bij een hoge pH.

Anionisch flocculant bestemd voor behandeling 
van industrieel afvalwater. Maakt vlokvorming 
van minerale deeltjes in afvalwater mogelijk (bij-
voorbeeld calciumcarbonaat). Gemakkelijk toe-
pasbaar.

Silphos is een speciaal ontwikkeld product voor 
de behandeling van sanitair watersystemen. 
Silphos is toegelaten voor drinkwatertoepas-
singen (attest van Belgaqua) en geeft een uitste-
kende bescherming tegen corrosie en kalkafzet-
tingen in leidingen, boilers, warmtewisselaars, 
douches etc…
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CHLOR POOL 15

DECHLOR POOL

PH MINUS NC

POLYFLOC POOL

DIATOMEE

DECAL POOL

POOL TRIACT

PH PLUS

TRIONE GRANULATE/TABLETS

QUARTZ POOL

ZWEMBADEN

ZWEMBADPRODUCTEN

Geconcentreerde chlooroplossing voor de 
behandeling van zwembadwater. Zeer hoge 
concentratie. Directe werking. Gemakkelijk te 
doseren, voorverdunnen niet nodig. Laat de hoe-
veelheid Isocyaanzuur in het zwembad intact.

De-chlorerende behandeling van zwembadwa-
ter. Wordt aanbevolen bij zwembaden waarbij de 
concentratie chloor te hoog is.

Zuurpreparaat voor het verlagen van de pH van 
zwembadwater. Bevat zuren die toegestaan zijn 
voor de chemische conditionering van zwemba-
den, goed alternatief voor zoutzuur.

Geconcentreerd mengsel van organische en 
anorganische flocculanten. Perfecte methode 
om zwembadwater te reinigen omdat de floccu-
lanten de in het water gesuspendeerde deeltjes 
laten neerslaan.

Poeder van diatomeeënaarde voor filters. Het 
product filtert heel fijne vuildeeltjes uit het 
zwembadwater en werkt dus beter dan zandfil-
ters zonder vlokken.

Bindmiddel voor ijzer, calcium, magnesium in 
zwembaden. Vloeibaar product dat gebruikt kan 
worden voor het verlagen van de ijzerconcentra-
tie, calcium en magnesium.

Multifunctionele behandeling van zwembadwa-
ter. Bestaat uit trichloorisocyaanzuur met een 
minimum van 80% chloor. Traag oplossend. 
Compatibel met alle typen filterinstallaties.

Een basisch preparaat specifiek voor het verho-
gen en stabiliseren van de pH van zwembadwa-
ter. Eenvoudig toe te voegen: vloeibaar product.

Gestabiliseerd chloorhoudend middel voor 
zwembaden. Ideaal voor het chloreren van 
zwembadwater. Stabiel, zonder afgifte van hin-
derlijke dampen Te verkrijgen in granulaat en 
tabletten. 

Quartz zand voor het herstellen van zwembadfil-
ters. Korrelgrootte: 0,4 tot 0,9 mm en 1 tot 2 mm.
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BATTERY CARE

CHOKE & CARBURETOR CLEANER

BRAKE WASH

ZEP 50

BIG Z 13,8 1,21 2

BLUE MAGIC 10,5 1,04 0,5

CONCENTRATED RINSE WAX 10,4 0,95 0,25

NATURA CAR 8,0 1,02 2

HPB 13,4 1,06 2

HPC 87 13,4 1,06 2

HYPER CLEAN 13,3 1,11  0,5

JET CLEAN 13,2 1,14 0,4

NEW PLUS 7,7 1,03 2

MOTOR  EN ONDERDELENREINIGERS

ONDERHOUD

Accureiniger met ingebouwde lekmelder. Bevat 
wasmiddelen, alkaliën, neutraliserende toevoe-
gingen en een kleurindicatie om aan te geven 
dat alle zuren geneutraliseerd zijn. De kleur-
verandering ontdekt elke batterijlek. Verwijdert 
onmiddellijk vuil en vet, neutraliseert zuren and 
lost corrosie op. Spaart tijd en geld.

Bestemd voor het snel reinigen van carburato-
ren, gaskleppen, automatische chokes, veren en 
zuigers. Werkt snel, verbetert het rendement van 
de reparaties en afstellingen. Dringt snel in en 
lost alle soorten vervuilingen efficiënt op. Laat 
geen resten na. Bevat geen lood, noch siliconen, 
noch fosforhoudende producten. Verwijdert vet, 
gom, koolstof, stof, lak en andere vervuilingen 
van carburatoren en automatische chokes.

Een snelwerkend niet gechloreerd solvent in 
aërosol voor het reinigen van remmen. Maakt 
het mengsel door en door nat en wast het 
efficiënt weg zonder dat er nog deeltjes in de 
lucht terechtkomen. Verwijdert zeer snel olie, vet, 
remvloeistof en andere vervuiling zonder aantas-
ting van metalen, rubber, bekleding en kussens. 
Verdampt snel en laat geen enkel residu na. 

Ontvettend schuim in spuitbus. Laat de reini-
ging toe van motoren en mechanische stuk-
ken van alle voertuigen. Eenvoudig in gebruik, 
vergt geen verdunning noch voorbereiding. ZEP 
50 bevat een antiroest toevoegsel. Bevat geen 
chloorsolventen. Het compacte schuim hecht 
zich uitstekend op verticale oppervlakken en 
verlengt de contactperiode.

AUTO & TRUCKWASH
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Bruin
Sterk alkalisch, voor aluminium en 
voorgelakte vrachtwagens, zeer krachtig

Blauw
Licht alkalisch, sterk schuimend, smerend 
vermogen voor wasstraten

Oranje
geconcentreerde spoelwax voor snelle 
droging van auto’s

Blauw
Neutraal, sterk schuimend, met micro 
organismen voor wasstraten

Bruin
Alkalisch, sterk schuimend, waterverzach-
tend, voor koude toepassing

Kleurloos
Alkalisch, sterk schuimend, waterverzach-
tend, voor koude toepassing

Geel Alkalisch, breed werkend, sterk schuimend

Blauw
Alkalisch, schuimend, voor warme en 
koude toepassing.

Geel
Neutraal, mild, met ingebouwde wax,
schuimend.

EIGENSCHAPPEN

PRODUCT



Zep Industries BV - 2013/2014
55

 

PROCOLLE MS PAREBRISE

OILOX

CONTROL H

OILOX S

AUTOMOTIVE SMEERMIDDELEN EN ADDITIEVEN

LIJMEN EN KITTEN

ONDERHOUD

Lijmkit op basis van MS polymeer. Perfecte 
hechting op glas, rubber, metaal (aluminium, 
RVS, zink, gelakt metaal, enz...), hout en deri-
vaten en keramiek evenals op vele duroplast 
en thermoplastische materialen. Geen primer 
nodig. Vrij van siliconen, oplosmiddelen en iso-
cyanaten. Kan geverfd worden met de meeste 
verven die in de auto-industrie voorkomen.

Multifunctioneel toevoegsel voor gasolie en 
huisbrandolie. Met OILOX wordt de homoge-
niteit van brandstof behouden. Verhindert het 
dichtslippen van filters en zeven. Vermindert 
onverbrande resten waardoor minder roetvlok-
ken. Werkt antistollend, de brandstoffen blijven 
filtreerbaar tot - 20 °C. Vermindert uitlaatemissie.

Additief tegen lekkage van motorolie. Geschikt 
voor alle benzine- en dieselmotoren alsmede 
systemen van servobesturing. Is compatibel met 
alle minerale, synthetische en hydraulische oliën.

Brandstofadditief voor dieselmotoren. Verbetert 
het cetaangetalgehalte met meerdere punten (2 
à 3). Beter rendement en optimale prestatie van 
motoren, vooral motoren die op biobrandstof 
werken.
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AC CAR

CALTAR

GRIPPAX 2

BRAKE AQUASUR

PROLUTEC

NATURA SOL

RADIACLEAN RADIA 1

ONDERHOUD

AUTOMOTIVE SPECIALITEITEN

Uniek reinigings- en beschermingsmiddel voor 
airconditioningsystemen in auto, huis, kantoor, 
enz. Voorkomt geuroverlast in airconditioning-
systemen. Eenvoudig toe te passen dankzij de 
speciale lange vernevelslang. Naspoelen niet 
nodig: De condensatie van het systeem volstaat 
om de resten van het product te verwijderen.

Voorkomt het aanhechten van bitumen op 
alle ondergronden. Bestand tegen temperatu-
ren van 185°C. Laat de samenstelling van het 
asfalt in tact. Tast geen verf aan. Tensioactieve 
bestanddelen zijn voor meer dan 90% biologisch 
afbreekbaar. Op elke ondergrond toe te pas-
sen. Laat geen resten na. Sterk verdunbaar met 
water en de verkregen verdunning blijft stabiel. 
Verbetert het glijden.

Zeer eenvoudig aan te brengen, zelfs op bewe-
gende riemen. Wordt toegepast op alle typen 
riemen van leer, rubber of stof. Verhoogt de 
kracht van de overbrenging. Geen aanhechting 
van stof. Vormt op het behandelde oppervlak 
een droge en duurzame laag. Elimineert het slip-
pen van roltapijten. Voorkomt dat platte, ronde, 
trapeziumvormige riemen gaan doorslippen.

Veiligheidsreiniger voor remmen en mechanische 
onderdelen. Reinigt de vervuiling op remsyste-
men van wagens en vrachtwagens. Bevat geen 
V.O.C. (Vluchtige Organische Componenten). 
Vrij van koolwaterstoffen, chloorsolventen en 
glycolether. Veilig product: klaar voor gebruik, 
geen vlampunt, geen ontvlammingsgevaar, 
geen schadelijke dampen. Geen schuimvorming. 
Veilig voor plastics en pakkingen.

Een in water oplosbare, tijdelijke beschermings-
film om vervuiling door schilder-, soldeer- en 
lasspatten te voorkomen. Eenvoudig aan te bren-
gen. Bevat geen schadelijke verdunners. Blijft 
oplosbaar in water, ook na het drogen. Wordt 
onder invloed van warmte vloeibaar. Bevat geen 
siliconen. Onbrandbaar en laat geen vlekken na. 
Tast de onderlaag niet aan. Niet giftig.

Biologische vloerreiniger voor garages en indus-
trie. Mengsel van gespecialiseerde bacteriën en 
gistextracten, speciaal geschikt voor schoon-
maak van vlekken door oliën op vloeren van 
beton, cement, steen, keramiek, tegels, plavui-
zen, platen uit gewassen kiezels, bitumen en 
andere soorten poreuze vloeren. Vloer is na de 
behandeling veel minder glad: grotere veiligheid 
voor werknemers.

Reinigingsmiddel voor dieptereiniging van radia-
toren en airconditioning. Verwijdert snel aanslag 
van stof, olie, vet, wielsmeer, roet die filterhol-
tes bij radiatoren en airconditioning van zware 
voertuigen verstoppen (bouwmachines, bussen, 
vrachtwagens). Gebruik van een hogedrukreini-
ger die bovendien de aluminium- en/of gelakte 
ribben of de kern van radiatoren kan beschadi-
gen, is niet nodig.

Additief tegen lekkage in radiatoren. Voorkomt 
en dicht lekkages af in het koelsysteem van ver-
brandingsmotoren. Beschermt tegen corrosie en 
oxidatie.
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BIG Z

TELESCOPIC HANDLE GLASSFIBRE

HPB

NEW PLUS

HYPER CLEAN

JET CLEAN

PULVE 950

CANON A MOUSSE

TRUCK BRUSH QUADRO 25 CM

HPC 87

HOGEDRUKREINIGINGSMIDDELEN

AUTOSHAMPOO HANDMATIG

AUTO & TRUCK SHAMPOO

Zeer krachtig  sterk alkalisch reinigings- en ont-
vettingsmiddel, om problemen op te lossen die 
zich voordoen bij het koud ontvetten met hoge-
drukapparatuur. Verwijdert vuil, modder, vet en 
slib snel en effectief, reinigt carrosserieopper-
vlakken zonder schuren of schrobben en ontvet 
zeildoeken van vrachtwagens bij gebruik van 
een hogedrukreiniger met koud water.

Telescoopsteel bestaande uit 2 elementen. 
Onderste deel in glasvezel, bovenste deel in 
aluminium. Zeer solide uitvoering. Metalen aan-
sluitingstip met draad. Past op DUO borstels, 
DIP borstels, Water Blade 3 blades en aftrekkers 
met inwasser. Afmeting: 2 x 150 cm. Gewicht: 
960 gr. Kleur: zwart.

Hogedruk reinigingsmiddel voor personen- en 
vrachtwagens. Reinigt carrosserieoppervlakken 
zonder schuren of schrobben bij gebruik van 
een hogedrukreiniger. Ontvet zeildoeken van 
vrachtwagens (van nylon of textiel). Heeft een 
wateronthardende werking. Fosfaatvrij.

Een op acryl gebaseerd wasmiddel voor voertui-
gen, welk een moleculaire beschermende dek-
laag achterlaat. De moleculaire deklaag geeft 
een diepe glans en stoot vuil en stof af zonder 
dat een extra waslaag nodig is. New Plus is 
onschadelijk voor chroom, rubber, glas en lak. 
Kan met hard en zacht water verdund worden. 
Economisch in gebruik

Zeer krachtig reinigingsmiddel voor “Brushless” 
reiniging van alle soorten voertuigen. Bevat ami-
nen die bijdragen aan het versnelt verwijde-
ren van insecten/vliegen. Geeft een verbluffend 
schoon resultaat. Het product is zeer veelzijdig; 
kan gebruikt worden op onbeschilderd alumi-
nium, Fiberglas of voorgeverfde panelen van 
vrachtwagens. Bevat geen fosfaten noch EDTA. 
Volledig biologisch afbreekbaar.

Zeer krachtig reinigingsmiddel voor borstelloze 
reiniging van alle soorten voertuigen. Verwijdert 
onmiddellijk en effectief de statische film, uit-
laatneerslag, vuil, modder, vet en slib. Kan met 
hard en zacht water worden verdund, heeft een 
wateronthardende werking (NTA). Vormt een 
grote hoeveelheid stabiel schuim wat de con-
tacttijd aanzienlijk verhoogt.

Professionele schuimende verstuiver voor het 
aanbrengen van een alkalisch of neutraal pro-
duct. Voorzien van sproeilans met verstelbare 
sprayerhead, overdrukventiel, Viton dichtingen, 
draagriem en versterkte slang. Netto inhoud: 
8 liter.

Schuimapparaat voor reiniging onder hoge 
druk. Inhoud reservoir: 2 liter. Inclusief draaiwie-
ltje om de stevigheid van het schuim te regelen. 
Wordt geleverd met 3 typen verbindingsstuk-
ken. Diameter: 120 mm. Totale hoogte: 320 mm. 
Lengte apparaat: 340 mm.

Vrachtwagenborstel 4-zijdig. De haren zijn 
gepluimd en extra zacht zodat ze geen krassen 
maken op de lak.  Materiaal blok uit polypro-
pyleen. Materiaal haren uit PVC. Gewicht: 570 
gram.

Hogedruk reinigingsmiddel voor personen- en 
vrachtwagens. Reinigt carrosserieoppervlakken 
zonder schuren of schrobben bij gebruik van een 
hogedrukreiniger. Ontvet zeildoeken van vracht-
wagens (van nylon of textiel). Heeft een water-
onthardende werking. Fosfaatvrij. Verwijdert 
zeer effectief zonder gebruik van een borstel de 
statische film.

EQUIPMENT AUTO & TRUCKWASH
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BLUE MAGIC

NATURA CAR

CONCENTRATED RINSE WAX

SILI FREE

WHEEL RTU 12 WHEEL RTU STRONG

BRITE STALUME 27

WASSTRAATPRODUCTEN

BAND EN VELGENREINIGERS

AUTO & TRUCK SHAMPOO

Een zuinig, geconcentreerd, schuimend vloei-
baar reinigingsmiddel, speciaal ontworpen voor 
autowasfaciliteiten die gebruik maken van bor-
stels. Bevat een mix van speciale synthetische rei-
nigingsmiddelen, emulgatoren, schuimopwek-
kers en wateroplosbare smeermiddelen. Tevens 
is Blue Magic zeer geschikt voor het handmatig 
wassen van auto’s.

Biologische carrosseriereiniger voor wasboxen. 
Voor het handmatig of in een autowasstraat 
reinigen van touringcars, ziekenwagens, luxe 
wagens, vrachtwagens, etc. Voorkomt stank in 
wasstraten door de aanwezigheid van micro-
organismen. Uitstekende ontvettingskracht van 
de carrosserie. Verwijdert efficiënt de hardnek-
kigste vervuiling en de statische film.

Een geconcentreerde vloeibare spoelwas ont-
worpen voor automatische wasinstallaties. Geeft 
echter ook een uitstekend resultaat bij handma-
tig gebruik. Voor langdurige wasbescherming. 
Fosfaatvrij. Voorkomt oxidatie van verf. Maakt 
de glans dieper. Brengt een harde, glanzende 
waslaag aan op het oppervlak van de auto die 
zorgt dat water in druppels op de lak komt te 
liggen en eraf rolt. 

Siliconenvrij glansmiddel op waterbasis. Het pro-
duct beschermt en laat vele soorten oppervlak-
ken glanzen zoals vinyl, leder, plastic, rubber, 
hout, acryl, plexiglas op bijv. instrumentenbor-
den, autotoebehoren, banden, deurvoegen, enz. 
Aangename kauwgumgeur. Ideaal voor plaatsen 
waar siliconen verboden zijn zoals in carrosserie-
werkplaatsen en verfateliers. 

Alkalische velgenreiniger. Ontvet en renoveert 
velgen en wieldeksels zonder sporen achter te 
laten. Verwijdert vet, olie, remstof, modder, etc. 
Product is klaar voor gebruik.

Krachtige zure velgenreiniger. Uitstekende 
ontvettende werking. Verwijdert vet, olie, rem-
stof, modder, smeer, etc. Klaar voor gebruik. 
Verwijdert sporen van oppervlakkige roest. 
Geeft aan de ondergrond een glanzend uiterlijk.

Brite Stalume 27 reinigt en herstelt de glans 
onmiddellijk na contact met het schoon te 
maken oppervlak en ondervangt daarbij tevens 
het probleem van vlekken en strepen, die kun-
nen ontstaan als gevolg van een voortdurende 
blootstelling aan weer en wind. Bijzonder snel-
werkende geconcentreerde vloeistof om alumi-
nium te reinigen.
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NETOCUIR

PROTECT ALL

POLISH ECLAT

WATERLESS CAR CLEANER

EXPRESS WAX

AUTOWAS EN POLIJSTMIDDELEN

AUTO & TRUCK SHAMPOO

Reinigt en onderhoudt alle lederen oppervlak-
ken. Gemakkelijk toepasbaar: product is klaar 
voor gebruik. Bevat lanoline: voedt het leer waar-
door het de zachtheid en natuurlijke glans terug-
krijgt. Aangenaam geparfumeerd naar leer: laat 
op de behandelde oppervlakken de geur van 
nieuw leer achter. Multifunctioneel: het kan op 
leer, vinyl en rubber worden gebruikt.

Wordt gebruikt voor het vernieuwen en bescher-
men van bumpers, dashboarden en auto-inte-
rieurs, rubber van deuren en ramen, bureaus, 
stoelen en reiskoffers van skai, vinyl of leder, als-
ook alle gestratifiëerde oppervlakken, polyester, 
acrylaat, A.B.S., polyethyleen en polipropyleen. 
Maakt de ondergrond niet kleverig. Beschermt 
tegen U.V. Verfrist de kleuren.

Om carroserien van auto’s, vrachtwagens en 
andere gelakte oppervlakken te renoveren. 
Geeft een glans zonder het oppervlak aan te 
tasten. Bevat zachte schuurmiddelen. Zonder 
siliconen. Geschikt voor gebruik op verweerde 
verven, metalen (koper, roestvrijstaal, chroom, 
enz.). Eenvoudig in gebruik.

Reinigende was voor voertuigen. Reinigt en 
polijst het voertuig in één enkele behandeling. 
Zonder water te gebruiken: ideaal op plaatsen 
waar geen water voor handen is of in periodes 
van droogte. Langdurige bescherming: bescher-
ming van de geverfde ondergrond, chroom, 
rubbers, vinyl, glasvezel en de meeste plastics. 
Voorkomt een snelle vervuiling: voertuig moet 
dus minder vaak gereinigd worden.

Wax polish op basis van PTFE. Voor het hand-
matig reinigen van voertuigen. Reinigt en waxt 
tegelijkertijd.
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EXTERIOR AIRCRAFT GEL

799 UNIVERSAL CLEANER CONCENTRATE

KLEAR N

KLEAR A

WINDOW VIEW

ICE MELT AEROSOL

ICE MELT LIQUIDE

PAROGIVRE

LUCHTVAARTINDUSTRIE

WINTER PRODUCTEN

VLIEGTUIGREINIGERS EXTERIEUR

RUITENSPROEIERVLOEISTOF ONTDOOIINGSMIDDELEN

Conform de normen: CSD-1, D6-17487 (Revisie 
L) en AMS 1526 B. Product is puur of verdund 
te gebruiken. De gel hecht zich uitstekend op 
verticale oppervlakken, loopt niet af en ver-
lengt contacttijd. Sterke emulgator, verwijdert 
stof, vetten en oliën. Eenvoudig te spoelen, laat 
geen resten na. Oppervlakte actieve stoffen 
zijn voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar. 
Onontvlambaar.

Zeer krachtige reiniger/ontvetter speciaal voor 
vliegtuigen (CA3). Conform de normen: CSD-1, 
D6-17487 (Revisie L), AMS 1526 B en AMS 1550 B. 
Voor het reinigen van binnen- en buitenzijden 
van vliegtuigen. Zeer geconcentreerd product, 
kan worden verdund tot 1%. Toepasbaar op alle 
waterafwasbare oppervlakken. 

Wordt gebruikt in de ruitensproeiers van perso-
nenwagens en vrachtwagens. Klear N is doeltref-
fend bij ijzel, sneeuw en ijs. Het product voor-
komt het bevriezen van water in ruitensproeiers, 
barsten en stukgaan. Te mengen met elk type 
ruitensproeistof. Zeer economisch in gebruik; 
Wordt steeds in water verdund

Reinigings-, ontdooiingsmiddel voor de voed-
selverwerkende industrie. Doeltreffend bij ijzel, 
sneeuw en ijs. Te gebruiken in een voedselver-
werkende omgeving, conform het besluit van 8 
september 1999. Toe te passen op koelmaterialen 
in de landbouw en voeding. Het product voor-
komt het bevriezen van water in ruitensproeiers, 
barsten en stukgaan. Gedurende het hele jaar te 
gebruiken als een uitstekend reinigingsmiddel, 
zeer efficiënt voor het verwijderen van muggen. 
Verwijdert stof, roet, modder, zout, etc. Laat geen 
sporen of vlekken na.

Multifunctionele reiniger voor binnen- en 
buitenzijde van vliegtuigen en glazen opper-
vlakken. Conform de specificaties van Boeing 
D6-17487, AMS-1534B, AMS-1550B. Klaar voor 
gebruik. Verwijdert vetvlekken, stof, sporen, vin-
gerafdrukken op glazen oppervlakken, plexiglas, 
roestvrijstaal, chroom, verven en kunststoffen. 
Droogt snel en laat geen sporen na. Tast water-
bestendige oppervlakken niet aan.

Efficiënt: Verwijdert onmiddellijk ijzel en ijs van 
autoruiten, autospiegels, koplichten en ruiten 
van overige voertuigen. Veilig: Geen aantasting 
van metaal, rubber, kunststof, glas, geverfde 
oppervlakken, stof en kledij. Snelle werking: Ice 
Melt bespaart tijd en vermijdt het afkrabben 
van de voorruit. Laat geen vuile sporen na op 
de voorruiten. Zeer eenvoudig te gebruiken: 
spuitbusvorm.

Efficiënt: Verwijdert onmiddellijk ijzel en ijs van 
autoruiten, autospiegels, koplichten en ruiten 
van overige voertuigen. Veilig: Geen aantasting 
van metaal, rubber, kunststof, glas, geverfde 
oppervlakken, stof en kledij. Snelle werking: Ice 
Melt bespaart tijd en vermijdt het afkrabben 
van de voorruit. Laat geen vuile sporen na op 
de voorruiten. Zeer eenvoudig te gebruiken: 
spuitbusvorm.

Ontdooiingsmiddel voor ruiten.  Kan tevens 
gebruikt worden als antivries middel voor rui-
tensproeiers. Bevat Glycol tegen herbevriezing; 
werkt preventief. Directe ontdooiingsactie waar-
door een schrapper overbodig is. Vertraagt de 
rijmvorming en tast geen verf of rubber aan. Laat 
geen kringen of aanslag achter. Niet giftig.
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CEMEX

METAL DR 150

KEMOX

STONE R 1000

ZEPTREET 100 GREEN DEPOSIT REMOVER

CK 18

GERVEX GEL MENTHE

MUDSLIDE

SULFAMEX

GEVELREINIGERS

ZURE GEVELREINIGERS

ANTI ALG PRODUCTEN

Lost zeer snel cement en kalk op: 1 liter kan 
± 320 gram kalk ontbinden. Chemische roest-
verwijdering; ontroester voor ferro-metalen in 
bad. Dringt door in de diepte dankzij bevochti-
gingsagentia. Bevat aantastingsbegrenzers. De 
aantasting van ferro-metalen ondergedompeld 
in Cemex is slechts 0,5% vergeleken met de aan-
tasting van klassieke zuren.

Verwijdert cement- en kalkresten op metalen, 
ontroest, ontvet en fosfateert in één enkele 
behandeling. Bevat geselecteerde zuren die de 
geanodiseerde aluminiumprofielen niet aantas-
ten bij de gebruiksverdunning. Geeft geen scha-
delijke of corrosieve dampen. Maakt metalen 
oppervlakken klaar om geverfd te worden. 

Krachtig reinigingsconcentraat voor het verwij-
deren van cementsluier, roestaanslag en spe-
cieresten. Verwijdert eveneens kalk, ketelsteen 
en algen. Het product is met water verdunbaar. 
Bevat speciale additieven waardoor de agres-
sieve werking op metalen veel minder is dan de 
conventionele zuren.

Verwijdert de hardnekkigste afzetting. Mengt 
zich onmiddellijk met water. Verkleurt de behan-
delde oppervlakken niet. Gemakkelijk toe te pas-
sen. Onontvlambaar. Het behandelde oppervlak 
is keurig gerenoveerd. Lost ijzeroxydes op van 
cement en tegels. Bijt cementvloeren, baden in 
cement en tegels af.

Product kan zowel met hard als met zacht water 
worden verdund. Zeer geschikt voor het verwij-
deren van groene aanslag. Veilig alternatief voor 
agressief zuur. Veilig in gebruik, onschadelijk, 
snel en economisch toe te passen. Geen speciaal 
gereedschap nodig.

Reiniger, ontvetter, en veilige ketelsteen oplos-
ser op zuur basis. Oplosbaar in zoet- of zeewater. 
Zeer sterk ontvettingsvermogen voor vetten en 
oliën. Mengt onmiddellijk met water. De oplos-
sing blijft stabiel. Doeltreffend, zelfs in zeer kalk-
houdend water. Veilig voor plastic, chroom, alu-
minium en gegalvaniseerd metaal mits gebruikt 
volgens de gebruiksaanwijzing.

Veelzijdige ontkalker en reiniger in gelvorm met 
mintgeur. Lost aanslag (kalk, vet, gips, cement) 
op d.m.v. penetratie in de laag. Aanbevolen voor 
het verwijderen van cement op vrachtwagens, 
bouwmaterialen, etc. evenals het verwijderen 
van cementresten op tegels, zwembaden, ste-
nen monumenten, standbeelden, grafstenen…
etc. (m.u.v. kalkhoudende natuursteen). 

100% biologisch afbreekbare verwijderaar van 
beton-, kalk-, klei- en mortelresten op metaal, 
hout, glas, plastic, rubber… etc. Voldoet aan de 
strenge EPA VOC norm en bevat geen vluchtige 
organische componenten noch anorganische 
zuren. De werking van het product wordt niet 
beïnvloed door de hardheid van het water.

Organisch zuur dat veilig gebruikt kan worden 
voor het verwijderen van uitbloeiingen, cement-
sluier, alle cementgebonden vervuilingen zoals 
smet, cementsluier, witte uitslag in de vorm van 
Calciumcarbonaat. Voor het reinigen van alle 
soorten baksteen, waaronder ook mangaanhou-
dende steensoorten. Actieve stof is sulfamine-
zuur.
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BETO FIBRES

BETORETARD

ERDIFLUID

BETONPLAST

RONAPLAK SUPER

SPECIAL MIX

SYMO PLUS 2000

BETOPLUS

DUSTWATS

HYDROBLACK

PRODUCTEN

BOUW ADDITIEVEN

Versterkende vezels voor beton en mortel. Zeer 
eenvoudig te gebruiken. Rechtstreeks toe te voe-
gen in de betonmolen of mengmachine. Vraagt 
geen langere mengtijd. Maakt het beton en de 
mortel slijt- en stootvaster. Voorkomt barsten en 
vermindert microscheurtjes door een homogene 
verdeling van de spanningen bij uitzetten en 
krimpen (plastisch en hydraulisch). 

Vloeibaar toevoegsel voor beton en mortel, 
waarvan de voornaamste eigenschap is om het 
begin en het einde van de verwerkingstijd te ver-
hogen. Laat toe om beton en mortel bij warme 
temperaturen te realiseren. Ideaal voor vervoer 
op lange afstand, voor het klaarmaken van grote 
hoeveelheden die een lange termijn nodig heb-
ben voor het verwerken langs pompen.

Wordt gebruikt bij het maken van cement en 
beton, smeersel voor gevels, funderingen, bij 
het voegen, inmetselen, chapes. Plastificerend, 
waterreducerend. Verbetert de handelbaarheid. 
Het behandelde beton is compacter. Betere 
homogeniteit tussen de pasta en de korrels. 
Vermindert de krimpscheuren. Neutraal product; 
bevat geen zuur noch ammoniak, alkali, oplos-
middel, koolwaterstof of schuurmiddel.

Water reducerend plastificeermiddel in beton 
en specie. Maakt het beton vloeibaarder met 
verminderde inhoud van water.

Waterdichtende kleefemulsie voor mortel en 
beton. Voor het herstellen van cement, beton, 
bepleistering van gevels, funderingen, bij het 
voegen, inmetselen, etc. Wordt tevens gebruikt 
als waterdichtingsmiddel voor mortel en beton 
en als kleefmiddel of aanhechtingslaag.

Hoog geconcentreerde luchtbelvormer die toe-
gevoegd wordt aan het aanmaakwater van mor-
tel. De hoeveelheid ingesloten lucht wordt als 
dusdanig verhoogd en dit door de vorm van 
stabiele fijne luchtbellen (0,1mm) gelijkmatig 
verdeeld in de mortel. Verbetert de samenhang 
en de verwerkbaarheid van de specie.

Reactieve mortel voor snelle reparatie en 
waterdichting, zelfs bij temperatuur onder nul. 
Bi-component (of Tri-component met grind). 
Reparatie van vloerplaten en betonelementen. 
Waterdichting en bescherming van vloeren, bal-
kons, wegranden, brugdekken, enz.

Betoplus is een vloeibaar chloridevrij additief dat 
gebruikt wordt om de afbind-en verhardingstijd 
van cementspecie te verkorten. Bevordert de 
belasting en de verharding van beton, zelfs bij 
lage temperaturen of bij vorstrisico. Chloridevrij 
product en kan zowel voor gewapend als niet 
gewapend beton gebruikt worden. Beschermt 
het beton en mortel tot –8°C.

Mortelversteviger. Mengt zich onmiddellijk met 
water. Verhoogt de aanhechting van vers beton 
op oud beton. De weerstand aan de buigings-
trekkracht wordt 1,5 maal vergroot/verhoogd. 
De weerstand aan afscheuring verhoogt met 2 
tot 3,5 maal.

Vochtwerende zwarte massa voor bepleistering 
en mortel. Het product overtreft ruimschoots de 
capillaire absorptie testnormen ISO-DIS-11014, 
NF-P18354, AFNOR 01102, Richtlijn EEG 91-155.  
Dispenseerbaar. Mengt zich gemakkelijk met het 
aanmaakwater; geeft een mooie homogene tint 
en een goede stevigheid aan de mortel. 
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BETOLUB BETOLUB W

 

SYMO FLEXI 10

SYMO REPAIR LW

SYMO QUICK 10

SYMO DRY

SYMOSOL

PRODUCTEN

ONTKISTINGSOLIEN

Ontkistingsolie. Gebruiksklaar anti-aankleef pro-
duct dat makkelijke ontkisting van beton na 
verharding toelaat. Is aangewezen bij beton-
fabricatie met onmiddellijke of laattijdige ont-
kisting; baktemperatuur tot 80°C. Het product 
beschermt de metalen gietvormen tegen roest 
en is bestand tegen verdunning door regenwa-
ter.

Emulgeerbare ontkistingsolie. Gebaseerd op 
biologisch afbreekbare koolwaterstoffen met 
toegevoegde werkzame bestanddelen en emul-
gatoren. Vormt zelfs met hard water stabiele 
emulsies. Wordt als waterige emulsie hoofdzake-
lijk gebruikt bij zuigende bekistingen (hout) voor 
de storting van betonmortel. 

PRODUCTEN

BOUW ADDITIEVEN

Op cement gebaseerd product 
(Poedercomponent A) dat gemengd wordt 
met speciaal elastische acrylaatpolymeren 
(Vloeistofcomponent B). Samen vormen ze een 
flexibel cement polymeer membraan dat water-
dicht is voor zowel positieve als negatieve water-
drukken. De flexibiliteit van het product zorgt 
voor scheuroverbrugging tot 1 mm. Deze flexibi-
liteit blijft behouden tot temperaturen van -10°C.

Lichtgewicht reparatiemortel voor de structu-
rele reparatie van gewapende betonstructuren. 
Voor reparaties van grote diktes of in moeilijke 
situaties. Zonder speciale primer, op gewapen-
de betonstructuren met minimale dekking van 
het wapeningsstaal. Zowel handmatig als met 
geschikte spuitapparatuur aan te brengen.

Een gebruiksklare sneldrogende mortel om 
waterlekken te behandelen. Gebaseerd op 
hydraulische bindmiddelen die na het drogen 
één geheel worden met het behandelde opper-
vlak. Stopt waterinsijpeling onder hoge druk. 
Speciaal voor het behandelen van natte muren, 
waar lekken moeilijk individueel te behandelen 
zijn.

Kant-en-klaar poeder met speciale toeslagstof-
fen en gekalibreerde zanden. Voor reparatie 
en uitvlakking van structureel beton, waar een 
druksterkte van 35-45 N/mm² gevraagd wordt. 
Gemakkelijk en snel aan te brengen. Hoge 
mechanische eigenschappen, uitstekende aan-
hechting en waterdichtend.

Mortel op basis van synthetische harsen. Bevat 
geen oplosmiddelen of water. Veroorzaakt geen 
krimpscheuren na droging. Zeer hoge mechani-
sche weerstand. Zeer grote hardheid gecombi-
neerd met een grote buigzaamheid. Kan door de 
meest gebruikelijke verven overschilderd wor-
den. Kleur na droging: cement grijs.
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AQUASTOP

DURCIGEL

 

 

AQUABAT

DURCIDRY

OLEOFLOR

PROCOLLE CAP MOUSSE PU

BATIDRY

HYDROBAT 2000

PROCOLLE CAP MOUSSE RF1

PROTECFLORE

Voorkomt atmosferische vervuiling, algengroei 
en verwering. Beschermt muren tegen inwer-
king van vocht en voorkomt afbladderen van 
pleisterwerk. Na droging volledig kleurloos en 
zuurstofdoorlatend.

Injectiecrème tegen opstijgend vocht. 
Hydrofoberende emulsiegel voor de injectie 
van muren tegen capillair optrekkend vocht 
(DPC applicaties). Te injecteren in horizontaal 
geboorde gaten in een mortellaag van de muur. 
Hoge concentratie aan actief ingrediënt silaan 
en siloxaan.

PRODUCTEN

IMPREGNEERMIDDELEN

PRODUCTEN

ISOLATIEPRODUCTEN

Voorkomt atmosferische vervuiling, algen-
groei en verwering door regen, wind en vorst. 
Beschermt muren tegen inwerking van vocht en 
voorkomt afbladderen van pleisterwerk. Na dro-
ging volledig kleurloos en zuurstofdoorlatend; 
gesteente blijft na behandeling “ademen”. Niet 
schadelijk, niet giftig, vrij van oplosmiddelen; 
vermindering van de milieubelasting.

Vochtwerend middel voor metselwerk op water-
basis. Zowel binnen als buiten te gebruiken. Laat 
de materialen ademen. Verlengt de levensduur 
van behandelde materialen. Overschilderbaar. 
Direct klaar voor gebruik. Goedgekeurd onder 
nummer: WTCB nr 2962-340-133-39.

Olie- vet- en vuilafstotend watergedragen 
impregneermiddel voor poreuze ondergronden. 
Olieafstotend: tegen penetratie van oliën, vetten 
en vervuilingen. Waterafstotend: tegen water-
infiltratie, voorkomt ook de schadelijke effec-
ten van vorst en vocht. Anti-kleef: beschermt 
poreuze vloeren.

Expansief polyurethaanschuim in spuitbus. 
Bestemd voor isoleren, lijmen, completeren en 
dichten. Helpt bij het realiseren van zeer goede 
warmte- en geluidsisolatie, geschikt voor het 
opvullen van uitsparingen tussen de panelen van 
binnenmuren, vermindert geluidsoverlast van 
baden en douches, isoleert zoldervertrekken, 
isoleert en dicht verbindingen tussen timmer- en 
metselconstructies.

Kristallisatiemiddel van oppervlakken. Verharder 
van deklagen. Vochtwerend middel voor metsel-
werk op waterbasis. Klaar voor gebruik. Zowel 
binnen als buiten te gebruiken. Vermindert de 
capillaire doorsnede en verhardt het behandelde 
oppervlak. Verlengt de levensduur van de behan-
delde materialen. Het is mogelijk de behandelde 
oppervlakken te schilderen. Onontvlambaar.

Voorkomt atmosferische vervuiling, algen-
groei en verwering door regen, wind en vorst. 
Beschermt muren tegen inwerking van vocht en 
voorkomt afbladderen van pleisterwerk. 100% 
transparant en zuurstofdoorlatend; Gesteente 
blijft na behandeling “ademen”. Goedgekeurd 
onder nummer WTCB nr HD-340-133.103.

Vuurbestendig polyurethaanschuim in spuitbus. 
Vele verschillende gebruiksmogelijkheden: voor 
het isoleren en dichten van aansluitingen in 
brandveilige timmerconstructies, het dichten 
van openingen tussen brandveiligheidselemen-
ten, het isoleren en opvullen van brandveilige 
hangende plafonds, brandveiligheidsmuren, 
doorbraken van leidingen in brandveilige muren, 
bevordert de warmte- en geluidsisolatie.

Verhardingsmiddel om een te snelle verdam-
ping van het water tegen te gaan tijdens het 
drogen van nieuw aangelegde cementchape. 
Antislijtage product dat de hardheid van het 
oppervlak van de chape versterkt. Stofwerend, 
voorkomt het ”krijten” van cement. Altijd puur 
gebruiken, geen vergissingen mogelijk bij het 
aanbrengen.
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ERASE

STRIPOL

PROTECTAG

STRIP OFF

ZEP OFF

STRIPLAK

SWIPES GRAFFEX LV

GRAFFITY VERWIJDERING

GRAFFITY BESCHERMING

GRAFFITY

Verwijdert graffiti – in spuitbusvorm. De samen-
stelling is een mix van speciaal geselecteerde 
oplosmiddelen. Effectiever voor verwijdering 
van een groot aantal graffitiproducten dan 
oplosmiddelen die slechts uit één reinigingsmid-
del bestaan. Verwijdert de meest hardnekkige 
vlekken veroorzaakt door o.a. verfspray, balpen-
inkt, viltstift, potlood, lippenstift, inkt, lijm, kleur-
krijt, enz. 

Lost de meest voorkomende verfsoorten en 
graffiti op, op alle ondergronden. Verwijdert 
verschillende lagen verf, zelfs zeer oude in één 
behandeling. Heeft een uitstekende indringing 
in de verf. Wordt toegepast met een eenvou-
dige borsteling. Zonder vlampunt volgens NF EN 
22719 norm. 

Geeft een langdurige bescherming tegen graffiti 
onder alle weersomstandigheden en is geschikt 
voor de meeste harde en poreuze oppervlakken. 
Het product kan zowel binnen als buiten gebruikt 
worden. Beschermt tegen stift, spuitverf, met de 
rol of kwast aangebrachte graffiti. Verhindert het 
doordringen van graffiti in de onderlaag. 

Ter verwijdering van verflagen, in spuitbusvorm, 
bevat geen methyleenchloride. Zonder chloor-
houdende oplosmiddelen. Zeer hoog gehalte 
aan actieve stoffen (> 85%). Zowel geschikt voor 
gebruik binnenshuis als buitenshuis. Diepe ver-
wijdering van lakken (acryl, vinyl, glycerol, anti-
fouling, kleur- en verflagen. Lost resten plastic 
op, die mallen in de plastic-industrie onbruikbaar 
kunnen maken.

Krachtige snelwerkende verfstripper. Dringt 
door in de meeste deklagen zoals verf, vernis-
lagen en reflecterende folie en weekt deze los. 
Tegelijkertijd laat het de ondergrond ongemoeid 
zodat de verf zonder sporen na te laten, opge-
licht kan worden.

Vloeibaar en veilig afbijtmiddel voor verf en 
vernis. Verwijdert verf op basis van acryl, vinyl, 
sommige verven op basis van polyurethaan en 
epoxides, vernis, inkt en lijm. Vrij van gechlo-
reerde of aromatische oplosmiddelen, fenol, 
N-methylpyrrolidon (NMP) en CMR-stoffen. 
Wordt gebruik op metaal, hout, ijzer, cement.

Doekjes voor het verwijderen van graffiti. 
Verwijdert verf, inkt en graffiti. Werkt op alle 
niet poreuze en gladde oppervlakken zoals glas, 
tegels, ongeschilderde metalen oppervlakken.
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IMPERBAND

PROCOLLE DRAGON 1200

PROCOLLE CARTUFLEX

PROCOLLE MS POLYMER

TECHNI SCELL

PRODUCTEN

LIJMEN EN KITTEN

Koud kleefisolatieband. Bestemd voor het dicht-
stoppen tegen water en lucht. Samengesteld 
uit een koud aanhechtende masticlaag en een 
niet scheurbare gekleurde aluminiummantel 
die beschermt tegen uitwendige belasting. De 
koud kleefzijde van butyl is beschermd door een 
siliconen onderlaag. Uitzonderlijke hechting en 
zeer bestendig tegen het scheuren; langdurige 
levensduur.

Vuurbestendige kit voor hoge temperaturen. 
Kan worden blootgesteld aan zeer hoge tem-
peraturen en kan derhalve worden toegepast 
bij de eindafwerking van voegen en dichtingen 
bij open haarden, vuurvaste bakstenen, bij het 
repareren van kachelovens of het dichten van 
barsten in ovens en/of (open)haarden. Bestand 
tegen temperaturen tot 1200°C.

Multifunctionele lijmkit voor de bouw. Snelle een-
component-kit op basis van polymeer hybride met 
zeer hoge mechanische prestaties, bestemd voor 
lijmen en afdichten van allerlei materialen in de 
bouw. Hecht uitstekend, zonder grondverf/primer, 
aan bijna alle in de bouw voorkomende materialen 
zoals beton, baksteen, steen, marmer, aardewerk, 
aluminium, epoxyde coating, polyester, staal, hout 
en derivaten, gelakt aluminium en PVC.

Een hoogwaardige, snel uithardend, elastische, 
één-component ms polymeerkit, die verrubbert 
door reactie met vochtigheid. Goed bestand 
tegen weersinvloeden, hoge en lage tempera-
turen -40°C tot +90°C. Hecht op hout, beton, 
baksteen, gevelsteen, natuursteen en metalen. 
Overschilderbaar.

Epoxy acrylaat bevestigingsmortel. Wordt 
gebruikt voor het vastzetten van ankers in 
poreuze materialen van o.a. luikbevestigingen, 
draadstangen, lamphouders, enz. in alle soorten 
van ondergronden, zelfs holle ondergronden 
zoals bijv. holle bakstenen, holle blokken, celbe-
ton, enz., voor het vastzetten van machines, kas-
ten en alle andere verbindingen die ankerpunten 
vereisen. Hecht ijzer op beton.
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ACRIMAT AV

BITUMAQ

FIBROTOIT

MARKOPEINT

AXIROAD

EMULROUT BLACK

FLASHMARK

PENTSOL

ACRIBRILL AVACRIMUR AV

PRODUCTEN

COATINGS

Verf op basis van acrylo-vinyl copolymeren in 
waterachtige fase. Zeer eenvoudig toe te passen. 
Rijk aan titaandioxide. Zeer goed dekkingsver-
mogen. Zeer grote witheid. Leverbaar in mat wit. 
Kan worden gekleurd met universele kleurstof-
fen met een maximale dosis van 3%.

Waterbevattend Asfalt.  Wordt op alle onder-
gronden van vochtig cement gebruikt. Wordt 
koud aangebracht, verdunbaar met water. 
Vorstbestendig tot –4°C. Zeer groot aanhech-
tingsvermogen. U.V.-bestendig. Niet brandbaar. 
Bevat geen chloorhoudende oplosmiddelen. 
Veilig, hoeft niet voorverwarmd worden, dus 
geen brandrisico.

Coating voor daken uit vezelcement. Speciaal 
bestemd voor herstelwerkzaamheden aan daken 
van vezelcement. Wordt direct toegepast op vezel-
cement, golfplaten, leien, betonnen dakpannen, 
asfaltsingles. Uitstekend bestand tegen slechte 
weersomstandigheden en veroudering. Bevat spe-
cifieke middelen die de groei van mos, korstmos en 
zwammen vertragen.

Voor het trekken van axiale banden, pijlen, afba-
keningen, boorden van voetpaden. Voor alge-
mene wegsignalisatie. Snel toe te passen, voor-
treffelijk resultaat, zeer lang zichtbaar. Wordt toe-
gepast met het markeringsapparaat Markotrace, 
waarbij men tijdens het gebruik van kleur kan 
wisselen.

Lichtweerkaatsende verf voor stedelijke en 
wegenmarkering.  Ontworpen voor toepassing 
op lage druk. Hoog dekkingsvermogen. Eén laag 
is doorgaans voldoende.  Snelle droging en zeer 
goede hechting op het oppervlak.  Signalisatie 
van axiale banden, zijvlakbanden, voetpaden, 
stoplijnen, voetpadranden, lijnen op parkeer-
plaatsen, pijlen, schoolaanwijzing, loskaden, enz.

Reparatieproduct op basis van koud bitumen.  
Lost op eenvoudige wijze problemen op zoals 
barsten, naden, gaten, kuilen, enz… die zich voor 
kunnen doen in straten, wegen, pleinen, enz. Kan 
na toepassing meteen belopen worden. Hoeft 
voor gebruik niet gemengd of verwarmd te wor-
den. Toe te passen op asfalt en beton. Biedt een 
bijzondere aanhechting en buigzaamheid.

Fluorescerende markeringsverf. Voor de aandui-
ding van veiligheidsmarkeringen en gevaarlijke 
situaties. Zichtbaar vanaf grote afstand.

Vloerverf voor voedingsindustrie. Verf op basis 
van een 1-component polyurethaan. Wordt 
zowel op nieuw als op oud cement aangebracht. 
Wordt vooral binnen gebruikt op cementachtige 
ondergronden. Geen enkele menging nodig: 
voorkomt het risico van vergissingen. Heeft een 
zeer hoge chemische en mechanische weer-
stand. Geeft bijna geen kwaliteitsachteruitgang 
bij temperatuurschommelingen.

Zijdeglans latexverf voor binnen. In water ver-
dunbaar. Wordt gebruikt op muren, plafonds, 
houtwerk. Voor alle soorten droge en natte ruim-
tes. Sneldrogend. Reukloos.

Matte latex voor binnen. Leverbaar in wit. Te 
gebruiken als grondlaag en als eindlaag. Matte 
latex in waterige fase. Zeer hoog dekkingsver-
mogen. Afwasbaar. Reukloos. Zeer lage C.O.V. 
Kan worden gekleurd met universele kleurstof-
fen met een maximale dosis van 3%. In interieurs 
aan te brengen op muren, plafonds, decoratie 
van droge oppervlakken, etc.
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PAROPLUS

PENTSOL HYDRO

PRIMRUST 21

ZEPOXY METAL PRIMER

PAROPLUS HYDRO AV

PRIMERA 

RESOGALVA

PRODUCTEN

COATINGS

Transparante weerbestendige beits op basis 
van alkydharsen. Beschermt en decoreert hout. 
Schimmelwerend en waterafstotend. Leverbaar 
in 5 kleuren: kleurloos, eiken, rustiek eiken, ker-
sen en kastanje. Zowel binnen als buiten te 
gebruiken.

Eén-component vloerverf op basis van acryl pol-
yurethaan hars op waterbasis, satijnglans. Kan 
binnen en buiten gebruikt worden. Toepassing 
mogelijk op licht vochtige ondergrond.

Hoogwaardige anti roest primer. Zowel binnen 
als buiten te gebruiken op ijzer en ijzerhoudend 
metaal in agressieve omgevingen zoals een mari-
neomgeving.

Twee-componenten epoxy primer. Epoxy coa-
ting verhardend door een chemische reactie 
tussen een basis en een harder. Uiterlijk: mat. 
Kleuren: grijs en wit. Classificatie: AFNOR NFT 36 
005 - Familie I Klasse 6 b. Zowel buiten als binnen 
toe te passen.

Transparante weerbestendige beits, in water ver-
dunbaar. Decoreert en beschermt hout. Beschikt 
over een Ecolabel voor binnengebruik, maar 
het product is ook geschikt voor buitengebruik. 
Uitstekend bestand tegen UV-stralen.

Vloeibare bitumineuze primer voor het water-
dicht maken van ondergronds metselwerk en 
regeneratie van bitumineuze dakbedekking. 
Wordt koud toegepast, tijdbesparing.

Beschermende coating voor zink, gegalvani-
seerd staal en aluminium. Biedt bescherming 
en hechting op ferro metaal, lichte metalen, 
gegalvaniseerd staal, geborsteld roestvrij staal 
en hout. Classificatie AFNOR NFT 36 005 - Familie 
klasse I 4a.
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MARKOTRACE MOTOPULVE

COATINGS

APPARATUUR

Uniek systeem, te gebruiken met het pro-
duct Markopeint. Maakt rechte lijnen op 
parkeerterreinen, magazijnvloeren, werk-
plaatsen, sportterreinen, etc. Inclusief een 
afstandhouder tot muren.

Professionele verstuiver met vaste pomp 
en elektromotor. Voor het aanbrengen van 
producten zoals Hydrobat 2000, Aquabat, 
Zeptreet 100 en Betolub W. Wordt gele-
verd met 2,5 meter aanzuigslang en 20 
meter vernevelslang, Viton pakkingen en 
een manometer.
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ACCLAIM amber
Pomp & 
D4000

Desinfectants, surfactants

APPLAUD roze D 4000 Gelotioniseerd, mild

CHERRY BOMB rood D 4000
Oplosmiddelen, puimsteen, 
emmolienten

CLEAN EMS HAND CLEANER 
TOWELS roze nvt

Geimpregneerde doekjes, ter-
penen

GRIP wit D 4000
Surfactants, polymeerkorrels, 
oplosmiddel

HANDSTAND INSTANT  
HAND SANITIZER kleurloos Handstand Snelverdampende alcohol gel

HANDSTAND LOTION  
HAND SOAP roze Handstand Gelotioniseerd, mild

HANDSTAND SANITIZING 
LOTION SOAP geel Handstand Desinfectants, surfactants

HANDSTAND SHOWER SOAP roze Handstand Gelotioniseerd, mild

MANOBACTI amber D 4000 Desinfectants, surfactants

MANOFLOR groen nvt Surfactants

MANOGEL T blauw nvt Oplosmiddelen, surfactants

MARKSTONE INSTANT  
HAND SANITIZER kleurloos markstone

Snelverdampende dunvloeibare 
alcohol

MARKSTONE LEMONGRASS 
HAND SOAP groen markstone Gelotioniseerd, mild

MICROMAINS bruin D 2500 Hout, surfactants

ORIGINAL ORANGE oranje D 4000
Surfactants, puimsteen, oplos-
middel

PAINTHOR blauw Bulk + tube
Surfactants, dibasic ester, pui-
msteen

REACH groen D 4000
Surfactants, puimsteen, oplos-
middel

SAIF oranje D 4000 Surfactants

SANITIZING HAND CLEANER kleurloos nvt Desinfectants, surfactants

TKO blauw D 4000 Surfactants, polymeerkorrels
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ACCLAIM

HANDSTAND INSTANT HAND SANITIZER

MARKSTONE INSTANT HAND SANITIZER

HANDSTAND SANITIZING LOTION SOAP

MANOBACTI 

HANDSTAND DISPENSER

D4000 DISPENSERMARKSTONE DISPENSER

INSTANT HAND SANITIZER

HANDZEPEN

DESINFECTERENDE HANDZEPEN

Handreiniger. Effectief: bestemd voor het verwij-
deren van lichte vervuiling van de handen. Zeer 
aangename geur. Wordt gemakkelijk en volledig 
afgespoeld. Bevat geen schuur- of oplosmid-
delen.

Een op alcohol gebaseerde desinfecterende 
handreiniger welke gebruikt dient te worden 
zonder water en niet afgedroogd hoeft te wor-
den. Controleert veel micro-organismen die een 
gevaar kunnen vormen, en vermindert de kans 
op kruisbesmetting. Reduceert potentieel scha-
delijke micro-organismen met meer dan 95%.

Een op alcohol gebaseerde desinfecterende 
handreiniger welke gebruikt dient te worden 
zonder water en niet afgedroogd hoeft te wor-
den. Controleert veel micro-organismen die een 
gevaar kunnen vormen, en vermindert de kans 
op kruisbesmetting. Reduceert potentieel scha-
delijke micro-organismen met meer dan 95%.

Reinigt en desinfecteert in één handeling. Zeer 
zacht voor de huid. Laat geen restgeur na op de 
handen. Efficiënt in zowel hard als zacht water. 
De tensioactieve bestanddelen zijn voor meer 
dan 90% biologisch afbreekbaar. Conform de 
reglementering van cosmetische producten. Een 
regelmatig gebruik voorkomt het gevaar voor 
kruisbesmetting in alle voedingsverwerkende 
industrieën.

Voor verwijdering van verontreinigingen en ont-
smetting van de handen. Reinigt en desinfec-
teert in één handeling. Vrij van oplos- en schuur-
middelen conform de Franse norm AFNOR NFT 
72151, spectrum 4, m.b.t. de werking van bacte-
riedodende middelen (concentratie 2,5%). USDA-
goedgekeurd.

APPARATUUR

Stevige kunststof dispenser van ABS voor gebruik 
in combinatie met de Zep Bag-In-Box verpak-
kingen. Eenvoudig te vullen, te bedienen en te 
onderhouden. De dispenser is op elke vlakke 
ondergrond te plaatsen. Afmeting: (l x b x h) 27 
x 15 x 13 cm.

Zeepdispenser. Geschikt voor alle Zep 1-gallon 
verpakkingen zoals TKO, Cherry Bomb en Reach. 
Het volume is met een stelschroef te regelen. 
Zeer degelijk uitgevoerd met kwaliteitsgarantie. 
Gemaakt uit RVS.

Stevige kunststof dispenser voor gebruik met de 
Markstone Handzeep verpakkingen.

Een op alcohol gebaseerde handreiniger. Te 
gebruiken zonder water en afdrogen. Verdampt 
snel zonder een residue achter te laten. Wordt 
gebruikt naast de gewone handreiniging.
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APPLAUD

HANDSTAND SHOWER SOAP

MANOFLOR

GLOVE

MARKSTONE LEMONGRASS HAND SOAP

PARADERM 21

HANDSTAND LOTION HAND SOAP

INSTANT HAND SANITIZER BOTTLE

PROTEND

HANDZEPEN

MULTIPURPOSE HANDZEPEN

HANDBESCHERMING

Bacteriostatische zeep zonder oplosmiddelen. 
Verwijdert doeltreffend alle vetten en oliën. 
Reinigt schuimend de handen, zelfs met hard 
water. Bevat bacteriostatische elementen (0.38%) 
die de aangroei van de bacteriënflora beperkt. 
Bevat geen schuurmiddelen, noch oplosmidde-
len. Spoelt heel gemakkelijk af.

Een rijk schuimende, verzorgende, aangenaam 
geparfumeerde body en haarshampoo. Verrijkt 
met proteïnen. Verzacht en voedt de huid. Het 
product is een pH gebalanceerde, biologische 
afbreekbaar synthetisch reinigingsmiddel dat 
goed werkt en reinigt in hard of zacht water. De 
ideale vervanger voor stukken zeep.

Efficiënt: uitstekende reiniger voor de meest op 
handen voorkomende vervuilingen. Economisch 
in gebruik: zeer goede prijs/kwaliteitverhouding. 
Formule voor dagelijks gebruik: hydrateert en 
verzacht de huid. Vrij van oplos- en schuurmid-
delen. Aangenaam geparfumeerd met limoen-
gras parfum. Comfortabel: spoelt heel gemak-
kelijk af.

Gebruiksklare niet vette en niet kleverige huid-
beschermingscrème op waterbasis. Beschermt 
de handen tegen de inwerking van vet en vuil 
veroorzaakt door benzine, reinigingsmiddelen, 
verfverdunners en andere veelgebruikte chemi-
caliën. Werkt als een ‘onzichtbare handschoen’. 
Beschermt de huid tegen uitdroging en voor-
komt kloofjes. 

Hygiënische zachte vloeibare handzeep. Reinigt, 
verzacht en hydrateert de huid. Geeft de handen 
na het wassen een heerlijk zacht gevoel. Het 
“lemon grass” aroma geeft de handen een heer-
lijke geur. Conform de reglementering betref-
fende producten voor lichamelijke hygiëne.

Beschermende handcrème. Vormt een onzicht-
bare beschermende film en is niet vet. Werkt als 
een ‘onzichtbare handschoen’. Beschermt han-
den en onderarmen tegen olie, wagensmeer, 
teer, snij- en smeermiddelen, minerale olie en 
alle aardoliederivaten, synthetische, cellulose-
oplosmiddelen, gechloreerde oplosmiddelen en 
andere vergelijkbare middelen.

Reinigt, verzacht en hydrateert de huid. 
Produceert overvloedig schuim. Neutrale pH: 
beschermt de natuurlijke zuurgraad van de huid. 
Alcoholvrij: droogt de huid niet uit. Doeltreffend, 
zelfs in zeer kalkhoudend water. Samengesteld 
voor een economisch gebruik met de HandStand 
Dispenser. Aangenaam geparfumeerd

Instant Hand Sanitizer is een op alcohol geba-
seerde desinfecterende handreiniger welke 
gebruikt dient te worden zonder water en niet 
afgedroogd hoeft te worden. Controleert veel 
micro-organismen die een gevaar kunnen vor-
men, en vermindert de kans op kruisbesmetting. 
Reduceert potentieel schadelijke micro-organis-
men met meer dan 95%.

Gebruiksklare niet vettige en niet kleverige huid-
beschermingscrème op waterbasis. Beschermt 
de handen tegen de inwerking van vet en vuil 
veroorzaakt door benzine, reinigingsmiddelen, 
verfverdunners en andere veelgebruikte chemi-
caliën. Werkt als een ‘onzichtbare handschoen’. 
Voedt en verkoelt de huid; zorgt onmiddellijk 
voor een fris gevoel. 
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CHERRY BOMB

GRIP

ORIGINAL ORANGE

PAINTHOR

TKO

MANOGEL TUBES

REACH

MICROMAINS

PAINTHOR VSAIF

HANDZEPEN

Krachtige industriële handreiniger. Verwijdert 
onmiddellijk hardnekkige industriële verontrei-
nigingen. Verrijkt met lanoline en andere ver-
zachtende bestanddelen. Voorkomt irritatie van 
de huid door haar vochtinbrengende werking. 
Bevat een aangename kersengeur welke moeite-
loos alle restgeuren van diesel en andere brand-
stoffen neutraliseert.

Handreiniger met oplosmiddel en microkorrels. 
Reinigt handen vervuild met vet, olie, inkt, verf, 
lijm, asfalt en overig zeer hardnekkig vuil. Bevat 
isoparaffine-oplosmiddelen (18%) die op handen 
geen oplosmiddelgeur achterlaten. Bevat fijne 
microkorrels (16%). Bevat verzachtende Aloë Vera 
(0,002%). Aangename bosgeur.

Handreiniger met natuurlijk schuur- en oplos-
middel. Zeer krachtig: reinigt handen vervuild 
met vet, smeerolie, verf, inkt, roet, etc. Dubbele 
actie: combineert de reinigende werking van 
natuurlijke oplosmiddelen (< 10%) met de schu-
rende werking van puimsteen (< 10%).

Speciaal ontworpen om snel en doeltreffend 
verf, inkten, coatings, lakken, vernis, op basis 
van alkyd en urethaan, mastieken, harsen en 
lijmen van de handen te verwijderen. Zeer krach-
tige handzeep in pastavorm. Maakt de handen 
schoon en laat ze aangenaam ruiken, zonder 
solventgeur. 

Handreiniger met synthetische korreltjes die het 
vuil losrollen zonder daarbij de huid te irrite-
ren. Het overvloedige schuim reinigt de handen 
grondig. Bevat lanoline en andere verzachtende 
bestanddelen. Heeft een frisse geur. Vrij van 
oplosmiddelen. De natuurlijke vochtigheid van 
uw huid blijft intact met de verzachtende lano-
linerijke bestanddelen. Biologisch afbreekbaar 
en fosfaatvrij.

Reinigt handen die bevuild zijn met vet, smeer-
olie, verf, inkt of sommige lijmen. Samengesteld 
om allergische risico’s te vermijden. Kan met 
of zonder spoeling gebruikt worden. Werkt in 
enkele seconden. Bevat geen schuurmiddel. 
Maakt de huid niet vettig. Bevat minder dan 25% 
aliphatische solventen. Verstopt het sanitair niet. 
Zonder fosfaten.

Vloeibare handreiniger verpakt in handige gal-
lonverpakkingen. Verwijdert hardnekkige indus-
triële vervuilingen onmiddellijk. Verrijkt met 
lanoline en andere verzachtende bestanddelen. 
Voorkomt irritaties aan de huid door vochtin-
brengende werking. Houdt de gezonde huid in 
een goede conditie. Versterkt met puimsteen. 
Bevat een prettige amandelgeur.

HEAVY DUTY HANDZEPEN

Plantaardige handreiniger in poedervorm voor 
het reinigen van zeer vuile handen. Bevat hout-
meel van sparrenbomen gemicroniseerd tot 
schuurmiddel. Geparfumeerd met lavendelolie.

Handreiniger speciaal voor het verwijderen van 
verf. Voor snelle en gemakkelijke verwijdering 
van alkyd- en urethaanverf, lijm, vernis, lak, kit, 
hars, etc.

Multifunctionele handreiniger. Sterk reinigend 
maar toch verzachtend voor de huid. Verwijdert 
vet, smeer, olie en ander vuil. Vochtinbrengend. 
Bevat collageen en lanoline. Gemakkelijk afspoel-
baar.



PR
OF

ES
SI

ON
AL

 CL
EA

NI
NG

 &
 M

AI
NT

EN
AN

CE

Zep Industries BV - 2013/2014
76

 

INOVNET

KLEERGARD

NANO

ZEP VENTURE

ZEP 40

INOVSOL

MICROFIBREX

SCREEN CLEAN

VITASOL

ZEP 65

REINIGINGSMIDDELEN

Milieuvriendelijke allesreiniger met Europees 
Ecolabel. Bevat schuimremmers en  ingrediënten 
van natuurlijke oorsprong. Inovnet is volkomen 
veilig in gebruik. Behoeft geen spoe-
ling.  Veilig voor delicate oppervlak-
ken zoals marmer. Op effectiviteit 
getest door SGS Institut Fresenius. 
Vrij van R & S zinnen.

Een met siliconen versterkt reinigingsmiddel 
voor glas, chroom en geëmailleerde opper-
vlakken. Reinigt en glanst in één eenvoudige 
behandeling. Stoot stof, vuil, wandluizen, e.d. 
af. Beschermt alle gladde oppervlakken (glas in 
het bijzonder) tegen opeenhoping van atmo-
sferische neerslag, insecten, vingerafdrukken en 
aanslag. 

Glas- en keramische oppervlakreiniger met 
nano-technologie. Een onzichtbare, vuilafstoten-
de beschermlaag en reiniger voor glas, plastic, 
chroom of geverfde oppervlakken. Bevat nano-
deeltjes die op keramische oppervlakken (zoals 
vloeren, tegels, glas, spiegels en douchewanden) 
een vuilafstotende laag achterlaat. Bevat geen 
siliconen.

Reinigt, ontsmet en desodoriseert in één enkele 
behandeling. Bevat een mengeling van synerge-
tische tensioactieve bestanddelen, stabilisatoren, 
ontvettende bestanddelen en reinigende stimu-
lansen voor een snelle werking. Samengesteld 
met 2 quaternaire ammonia die als uitstekende 
ontstmetter fungeren. Praktische spuitbus, han-
dig in gebruik, geen verdunning nodig.

Krachtige en unieke actief schuimreiniger in 
spuitbusvorm. Voor het snel verwijderen van 
vlekken, vingerafdrukken, gele tabaks-vlekken, 
vetvlekken en het meeste in water oplosbare 
vuil. Toepasbaar op alle watervaste oppervlak-
ken, ideaal op glas of kunstof met of zonder reliëf. 
Laat geen strepen of filmlaag achter.  Fosfaat – 
en siliconenvrij.

Dagelijkse vloerreiniger met Eurpopees Ecolabel. 
Bevat schuimremmers en ingrediënten van 
natuurlijke oorsprong. Inovsol is volkomen veilig 
in gebruik. Behoeft geen naspoeling. 
Kan veilig op alle waterbestendige 
vloeren gebruikt worden. Zeer eco-
nomisch in gebruik. . Op effectiviteit 
getest door SGS Institut Fresenius. Vrij 
van R & S zinnen.

Microvezeldoekjes. Textielvezel van een zeer 
hoge kwaliteit samengesteld uit polyester en 
polyamide. De vezels zijn tijdens fabricatie open-
gewerkt om duizenden lussen per cm2 te verkrij-
gen . De dikte van een microvezel is minder dan 
1/100 van een mensenhaar. Uitstekend reinigend 
vermogen. 

Een speciaal samengesteld reinigings- en 
beschermingsmiddel voor beeldschermen, com-
puterkasten, formica oppervlakken, typemachi-
nes, e.d. Dankzij de veelzijdige toepassingsmo-
gelijkheden van Screen Clean is het product 
bij uitstek geschikt voor gebruik in kantoren, 
computercentra, etc.

Voor het dagelijks onderhoud van tegels, mar-
mer, kalksteen en plastic bekleding. Geen spoe-
ling nodig. Volledig oplosbaar in water. De hard-
heid van het water heeft geen invloed op de 
werking van het product. Laat geen sporen na.  
Aangenaam geparfumeerd. Zonder schuimvor-
ming.

Een uitstekende multifunctionele reiniger voor 
een ruime variëteit van te reinigen oppervlakken 
zoals o.a. keramische tegels, porselein, formica, 
roestvrij staal, vinyl, aluminium, etc. Verwijdert 
zeer snel en volledig de meeste vervuilingen van 
vele oppervlakken en is volledig af te vegen of 
weg te spoelen.

NEUTRALE REINIGINGSMIDDELEN
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ZEPVUE RTU ECRAN NET

WOOD DOCTOR

VITA GARDENIAPARQUET 05

ZEP 60

magic
mop

NEUTRALE REINIGINGSMIDDELEN

REINIGINGSMIDDELEN

Gebruiksklare reiniger in sproeiflacon voor 
waterbestendige oppervlakken zoals glas, roest-
vrij staal, formica, chroom, vernis, kunststof, 
tegels, etc. Verwijdert snel de statische film, 
vingerafdrukken, insecten, lippenstift en aanslag 
op ruiten, spiegels, displays etc.. De sproeikop is 
al gemonteerd, en direct klaar om te verstuiven.

Reinigingsspray voor beeldschermen. zoals LCD, 
TFT, draagbare computers, PDA, CD-spelers, 
beschermende filters en touchscreens van 
machines met digitale bediening. Maakt opper-
vlakken van gelaagd en niet gelaagd glas schoon.

Reinigend en conserverend product voor hout. 
Samengesteld om de originele structuur en het 
uiterlijk van hout te herstellen. Verwijdert kras-
sen, vlekken en watersporen op houten panelen, 
houtwerk, meubels, strandcabines en alle andere 
houten ondergronden. Aangename citroengeur.

Geparfumeerde vloerreiniger. Voor het dage-
lijks onderhoud van vloeren, tegels, marmer, 
kunststof en alle overige waterbestendige vloe-
ren. Volledig oplosbaar in water. Hoge tolerantie 
tegen hard water. Naspoelen niet nodig. Heeft 
een aangename geur van Gardenia (Kaapse 
Jasmijn).

Reiniger voor parket, hout en alle typen vloe-
ren en oppervlakken. Antistatische werking. 
Aangenaam geparfumeerd. Geeft aan opper-
vlakken hun oorspronkelijke uiterlijk. Snelle dro-
ging.

Krachtige allesreiniger en ontvetter. Compact 
schuim voor een langere contacttijd. Te gebrui-
ken op alle waterbestendige oppervlakken. 
Verwijdert de hardnekkigste vervuiling zoals 
bepaalde kleefmiddelen, sporen van naaldhak-
ken, potlood, haarlak etc.
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FORMULA 50

MEGACLEAN

PULVE 950

SUPER KLEAN

FORMULA 50 RTU

POLYNET A

QUAD

WATSOL

 

ALKALISCHE REINIGINGSMIDDELEN

Sterk geconcentreerd chemisch reinigingsmid-
del, samengesteld om zwaar aangekoekt vuil, 
smeer, roet e.d. te verwijderen van vloeren, 
muren, machines, gereedschappen, enz. Dringt 
snel en gemakkelijk door in smeer en vuil en 
‘vernieuwt’ alle behandelde oppervlakken. Zeer 
economisch in gebruik, kan sterk verdund wor-
den. Veilig op ijzer en staal. 

Speciaal ontwikkeld voor de voedingsmidde-
lenindustrie. Ontvet filters van afzuigkappen. 
Verwijdert aanslag van plantaardige en dierlijke 
vetten. Voldoet aan de voorschriften van het her-
ziene Franse ministeriële besluit van 27 oktober 
1975 betreffende reinigingsmiddelen voor mate-
riaal dat met voedingsmiddelen in contact kan 
komen.

Professionele verstuiver voor het langdurig 
aanbrengen van een product. Zuurbestendig. 
Voorzien van sproeilans met verstelbare sprayer-
head, overdrukventiel, Viton dichtingen, draag-
riem en versterkte slang. Netto inhoud: 5 liter.

Veelzijdig  inzetbare en vloeibare super ontvet-
ter met Europees Ecolabel. Voor grondige  reini-
ging- en ontvetting. Speciaal ontwikkeld om zwaar 
gehecht vuil, vet, olie, vet, slib, roetaan-
slag, vingerafdrukken, nicotine, etc. te 
verwijderen. Voldoet aan de strenge 
eisen van het Europees Ecolabel. Kan 
gebruikt worden op de meeste water-
bestendige oppervlakken. 

Allesreiniger in handige professionele sprayfles 
(spraykop reeds gemonteerd).
Reinigt alle afwasbare oppervlakken. Ontvet tal-
rijke oppervlakken zoals metaal, plastic, tegels, 
auto-interieurs, enz. Direct klaar voor gebruik.

Vloeibaar reinigings- en ontvettingsmiddel spe-
ciaal ontwikkeld om vuil, modder, olie, vet, roe-
staanslag, vingerafdrukken, nicotine, etc. te ver-
wijderen. Kan in de voedingsindustrie gebruikt 
worden. Het product schuimt niet. Heeft geen 
corrosieve werking. Laat geen enkel residu ach-
ter. Is te verwerken met warm en koud water. 

Zeer krachtig industrieel ontvettingsmiddel. Het 
product is te verdunnen met warm of koud water 
en geschikt voor vele toepassingen. De hardheid 
van het water doet geen afbreuk aan de kwaliteit 
en werking van het product. Veilig en econo-
misch in gebruik. Zorgt voor een ‘vernieuwing’ 
van het gereinigde oppervlak. Quad laat geen 
enkel residu achter.

Verwijdert opgehoopt vet, vuil, modder en slib 
dat voorkomt op vloeren, machines, industrieel 
gereedschap. Door zijn bevochtigingsvermogen 
is het product ook zeer goed te gebruiken als 
verwijderaar van behangpapier en aanplakbiljet-
ten, aangebracht op hout, metaal, cement en 
plastic. Volledig oplosbaar in water en heeft geen 
corrosieve werking.

REINIGINGSMIDDELEN
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ZEPTREET 100 # 10406 B DEBAC

FS PERA PASTICHLOR

REINIGINGSMIDDELEN

DESINFECTIEMIDDELEN

Product kan zowel met hard als met zacht water 
worden verdund. Zeer geschikt voor het ver-
wijderen van groene aanslag. Veilig alternatief 
voor agressief zuur. Kan met normale ventilatie 
zowel binnen als buiten worden gebruikt. Veilig 
in gebruik, onschadelijk, snel en economisch toe 
te passen. Geen speciaal gereedschap nodig. 
Het behandelde oppervlak is keurig gereinigd. 
Toegelaten in belgie

Bestemd voor de gecombineerde reiniging en 
desinfectie van oppervlakken, apparatuur en 
gebruiksvoorwerpen. Geregistreerd product, 
onder toelatingsnummer. 11047N en 498B. Zeer 
doeltreffend tegen de meeste micro-organismen 
Verwijdert onaangename geuren. Biologisch 
afbreekbaar. Volkomen veilig op alle oppervlak-
ken. Zuinig in gebruik: Kan verdund worden tot 
1 : 100

Krachtig ontsmettend middel op basis van pera-
zijnzuur, gehomologeerd als ontsmettingsmid-
del in de voedingsindustrie. Wordt bij voorkeur 
gebruikt in CIP-systemen en bij lage temperatu-
ren. Heeft een korte naspoeltijd.

Reinigende tabletten op basis van chloor. Reinigt 
alle soorten vertrekken, afvalcontainers, vloeren, 
sanitaire voorzieningen, etc. Wordt ook gebruikt 
voor het bleken van wit wasgoed. (500 GRAM - 
150 PASTILLES)
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DETERGUM

INOX CLEANER

POLYNOX

711 RADIANT

FIVE STAR

LUSBRIL

WOOD DOCTOR

BRILARGENT

LUBRINOX

REINIGINGSMIDDELEN

POLIJST EN GLANSMIDDELEN

Verwijdert het hardnekkigste vuil zoals vet en 
aanslag. Ontvet, polijst en doet blinken in één 
enkele behandeling. Te gebruiken op alle harde 
waterbestendige oppervlakken zoals kranen, 
pannen, wasbakken, tegels, chroom, email, koel-
kasten, sanitair, aanrechtbladen, enz. Werkt snel 
en eenvoudig; arbeidsbesparend. Laat geen spo-
ren achter na spoeling. Onschadelijk voor de 
huid. Fosfaatvrij.

Reinigt, glanst en beschermt in 1 handeling. 
Speciaal ontwikkeld voor toepassing op roest-
vrij stalen oppervlakken, chroom en aluminium. 
Het product veroorzaakt geen watervlekken en 
verkleuringen. Verwijdert stof, vingerafdrukken 
en lichte atmosferische aanslag. Voorkomt het 
binnendringen van vocht. Prettige citroengeur.

Voedselveilig vloeibaar schuurmiddel voor inox 
en koper. Verwijdert het hardnekkigste vuil zoals 
vet en aanslag. Ontvet, polijst en glanst in één 
enkele behandeling. Te gebruiken op alle harde 
waterbesten dige opper vlakken zoals kranen, 
pannen, wasbakken, tegels, chroom, email, koel-
kasten, sanitair, aanrechtbladen, enz.

7-11 RADIANT reinigt, poliert, beschermt en her-
stelt de oorspronkelijke glans en kleur in één 
handeling. Verwijdert aangekoekte voedselres-
ten, inktvlekken, roest, kalk, vet en zuuraanslag 
uit tegels. Werkt snel en gemakkelijk, arbeidsbe-
sparend. Economisch in gebruik. Dringt zelfs bij 
moeilijk te verwijderen vlekken diep door.

Unieke koper- en metaalpolish, reinigt en doet 
inox, koper,tin, magnesium, zink, brons, nikkel, 
zilver en goud glanzen.  Geeft een bescherming 
tegen roest, corrosie,watervlekken en zouten. 
MIL-P533B (ASG).

Duurzame glans. Het oppervlak vergeelt niet. 
Kleurloos, veroorzaakt geen vlekken op de 
ondergrond. Ondervangt de bezwaren tegen 
siliconen. Bevat geen schuurmiddel. Tast geen 
plastic aan. Glansmiddel voor dashboard (auto), 
wagengarnituren, pakkingen van deuren, 
bureaus, stoelen uit skai evenals gestratifiëerde 
oppervlakken. Smeermiddel voor sloten, glijme-
chanismen, laden van meubelen.

Wood Doctor is een reinigend en conserverend 
product in spuitbusvorm. Samengesteld om de 
originele structuur en het uiterlijk van hout te 
herstellen. Verwijdert krassen, vlekken en water-
sporen op houten panelen, houtwerk, meubels, 
strandcabines en alle andere houten ondergron-
den. Aangename citroengeur.

Snel werkend reinigingsmiddel voor zilverwerk. 
Reinigt en desoxideert in een enkele handeling. 
Wordt toegepast door middel van onderdompe-
ling of door verneveling. Heeft een onmiddel-
lijke werking. Geen mechanische actie nodig; 
werking zonder schuren of schrobben. Wordt 
gebruikt zonder op te warmen. Het bad kan 
meerdere malen gebruikt worden.

Voedselveilig RVS glans- en reinigingsmiddel. 
Reinigt, geeft glans en beschermt oppervlak-
ken van roestvrij staal, chroom en aluminium. 
Speciaal bestemd voor de voedselbranche. NSF-
goedkeuring, categorie H1.
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COILEX

FORMULA 448

FOAMING COIL CLEANER

ZEP TABS

DEBAC AC CAR

SPLIT COIL

PRODUCTEN

AIRCO ONDERHOUD

Veilig en aangenaam ruikend product voor het 
reinigen van koelspiralen. Wordt toegepast daar 
waar opgehoopte vuilresten van stof, roet, teer, 
olie en ander ongewenst materiaal een pro-
bleem vormen. Coilex spoelt “automatisch” door 
middel van de condenserende werking op koel-
spiralen. Het reinigen gebeurt ter plaatse, zowel 
binnen- als buitenshuis.

Reinigingsmiddel voor airconditioning en koel-
systemen. Uitstekend reinigingsmiddel: dringt 
snel door en verwijdert stof, roet, oliën, alsook 
andere deeltjes die zijn gaan zitten op koelspi-
ralen en een goede werking verhinderen van 
airconditionings en koelsystemen, geïnstalleerd 
binnen of buiten gebouwen. Gemakkelijk toe te 
passen: gewoon opspuiten en afspoelen! 

Dringt snel door in het vuil en verwijdert zeer 
efficiënt en zeer snel opgehoopte resten van 
pluis, roet, teer en olie. Sterk hechtend schuim 
welk zich goed verspreidt en een verlengde 
inwerkingscontacttijd geeft. Door de conden-
serende werking van de airco is er geen extra 
spoeling vereist.

ZEP TABS verwijdert verstoppingen in condens-
afvoerleidingen en lekbakken ten gevolge van 
slijmbacteriën, roest, ketelsteen, algen, slijm en 
slib. Het product voorkomt slijmvormende bac-
teriën en houdt de waterstroom vrij. Bestrijdt 
de geur van verschaald water. Elimineert broed-
plaatsen van potentiële ziektekiemen. USDA 
goedgekeurd G7

Bestemd voor de gecombineerde reiniging en 
desinfectie van oppervlakken, apparatuur en 
gebruiksvoorwerpen. Geregistreerd product, 
onder toelatingsnummer. 11047N en 498B. Zeer 
doeltreffend tegen de meeste micro-organismen 
Verwijdert onaangename geuren. Biologisch 
afbreekbaar. Volkomen veilig op alle oppervlak-
ken. Zuinig in gebruik: Kan verdund worden tot 
1 : 100

Uniek reinigings- en beschermingsmiddel voor 
airconditioningsystemen in auto, huis, kantoor, 
enz. Voorkomt geuroverlast in airconditioning-
systemen. Naspoelen niet nodig: De condensatie 
van het systeem volstaat om de resten van het 
product te verwijderen.

Tabletten voor kleine airco’s en/of binnenunits. 
Voorkomt verstopping van afvoeren. Werkt 
effectief tegen aangroei van vuil. Verwijdert ver-
stoppingen in condensafvoerleidingen en lek-
bakken ten gevolge van roest, ketelsteen en slib.

Tabletten voor airco’s en/of binnenunits. 
Voorkomt verstoppingen van afvoeren. Werkt 
effectief tegen de aangroei van vuil. Beschermt 
muren, plafonds en vloeren voor condensover-
loop.
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GATOR TAILS

RAPID SORB BARRAGE

LIQUISEC PLUS

RAPID SORB PAD

RAPID SORB ROLL WHITE

SYNTHETISCHE ABSORBTIEMIDDELEN

ABSORBTIEMIDDELEN

Superabsorberende sok voor alle producten op 
olie en waterbasis. Veiligheidsproduct: voorkomt 
ongevallen door gladheid te wijten aan lekken 
of weggevloeide vloeistoffen. Geabsorbeerde 
vloeistoffen blijven in de sok. Zijn flexibele vorm 
is te gebruiken op iedere denkbare werkplek. 
Direct klaar voor gebruik, snel te gebruiken en 
te vervangen. Tijdsbesparing; behoeft niet weg-
geveegd te worden zoals met absorberende 
korrels.

Absorptie voor koolwaterstoffen van het water-
oppervlak. Voorkomt verdere verspreiding van 
de koolwaterstoffen en absorbeert de vervuiling 
van het water. Onmiddellijke vermindering van 
de vervuiling. Zeer sterk absorptievermogen. 
Uitwringbaar. Zonder stofvorming.

Deodorant en absorptiemiddel van vloeistoffen. 
Extreem sterk absorptiemiddel, dat, afhankelijk 
van de aard van de vloeistof, maar liefst een 100 
tot 120-voud van zijn eigen omvang kan absor-
beren. Absorbeert snel en bindt vloeistoffen op 
waterbasis (dranken, sappen, levensmiddelen 
enz.) en lichaamsvloeistoffen als bloed, speeksel 
(sputum), urine, braaksel enz.

Absorbeert zeer snel alle producten op basis van 
olie, oplosmiddel en water. Dubbel gelaagd kus-
sen met polypropyleen behandeld oppervlak. 
Eenvoudig en snel te gebruiken en te vervangen. 
Tijdbesparend: Geen absorberende korrels weg 
te vegen.

Absorbeert zeer snel producten op basis van olie, 
oplosmiddel en water. Dubbel gelaagd, 38 x 23 
cm x 46 meter, met polypropyleen behandeld 
oppervlak.
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CAPSORB NETOSOL

ZEPROTOR

NATURA SORB ZEP O FIBRE

NATURA BOX

MINERALE ABSORBTIEMIDDELEN

PLANTAARDIGE ABSORBTIEMIDDELEN

ABSORBTIEMIDDELEN

Fijn antislip absorptiemiddel toepasbaar op alle 
wegbekledingen. Conform de specificaties van 
de norm NFP 98-190. Doeltreffend bij het absor-
beren van koolwaterstoffen, oliën, emulsies en 
water. Antislipwerking op alle ondergronden. 
Geurloos. Niet brandbaar. Mag gebruikt worden 
in de voedingsindustrie.

Na gebruik van Netosol is het residu gemakkelijk 
te verwijderen (wegvegen, opzuigen). Laat een 
anti-sliplaag achter op het gereinigde opper-
vlak. Tevens toe te passen als ‘anti-stuif’ middel. 
Heeft een bijzonder hoog absorptievermogen. 
Niet brandbaar en niet giftig. Werkt goed in op 
hydraulische oliën.

Voor het automatisch verdelen van korrels 
zoals Netosol, Capsorb, Fonglace en Snoneige. 
Heeft een inhoud van 20 liter. Gewicht 5 kg.

Plantaardig absorptiemiddel. Heeft een groot 
absorberend vermogen van alle vloeistoffen, in 
het bijzonder voor het absorberen van olie en 
koolwaterstoffen van vloeren. Voorkomt gladde 
vloeren door elk spoor van vet volledig te verwij-
deren. Herbruikbaar tot verzadiging is bereikt: 
vermindert de kosten van afvalverwerking. 
Natuurlijk product: gemaakt van behandelde 
katoenvezels. 

Onbrandbaar plantaardig absorptiemiddel. 
Absorptiemiddel, te gebruiken op alle wegbe-
kledingen, conform de specificaties van de NF 
P 98-190 norm. Groot absorptievermogen van 
de op de vloer gemorste vloeistoffen en oliën. 
Onbrandbare vezels (overeenstemmend vuur 
type klassering M1). Kiemvrij gemaakt door ther-
mische behandeling van meer dan 600°C.

APPARATUUR

APPARATUUR

Mobiele unit. Voor het snel verwijderen van 
gelekte of gemorste vloeistoffen of het acci-
denteel overlopen van vloeistoffen. Speciaal 
geschikt voor oliën en koolwaterstoffen. Kan 
alleen met onze natuurlijke absorberende 
Natura Sorb gebruikt worden. 
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AIR FAIR

HYPERODOR

SUPER MIST

ZEPHYRA MAX AGRUMES

ZEPHYRA MAX POMME

FRESH CLEAN

MICROMIST FRESH SCENT

SUPER MIST XL

ZEPHYRA MAX FRUITS ROUGE

SUPER MIST DISPENSER

LUCHTVERFRISSERS

PRODUCTEN

Deodorant met geurneutraliserend effect. Werkt 
enkele dagen lang. Neutraliseert chemisch de 
bronnen van onaangename geuren en laat een 
aangename frisse geur achter. Multifunctioneel: 
verwijdert de geur van tabak, braaksel, lichaams-
vloeistoffen, voedsel, afval, keuken, zweet, die-
ren en verbrandingsgeuren.

Reinigingsmiddel met sterk aardbeienparfum 
voor het verdrijven van geuren van urine, feca-
liën, braaksel en andere onaangename vervui-
lingen in bijv. openbare toiletten, marktplaat-
sen, trapportalen, etc. Verdrijft onder andere de 
geur van olie, baklucht, etensresten in contai-
ners bij restaurants, de geur van natte handdoe-
ken, zweet en vocht in sauna’s en kleedkamers, 
etc. etc.

Aangenaam parfum om onaangename geuren te 
verwijderen en/of te neutraliseren. Te gebruiken 
met de Super Mist Dispenser. In een groot aantal 
geuren leverbaar. Te gebruiken in receptieruim-
ten, vergaderzalen, kleedkamers, wachtruimten, 
kantoorruimten, winkelruimten, sanitaire ruim-
ten, kantines, etc. Inhoud: 85 ml.

Geurvernietiger. Neutraliseert onaangename 
geuren in toiletten, keukens, kantoren, vergader-
zalen, hallen, eetruimtes, hondenhokken, huis-
diermanden, etc.  Langdurige werking, werkt 
snel.  Aangenaam geparfumeerd (sinaasappel/
mandarijn). Zeer geconcentreerd product.

Luchtverfrisser met appelparfum. Laat een aan-
gename geur achter in elke omgeving. Zeer 
geconcentreerd product. Het product kan doel-
treffend over de gehele ruimte verneveld wor-
den. Spuitbus met groot volume. Ideaal voor het 
ontgeuren van kantoren, vergaderzalen, hallen, 
eetzalen, enz…

Extra geparfumeerd reinigingsmiddel voor het 
verdrijven van geuren van urine, fecaliën, braak-
sel en andere onaangename vervuilingen in 
openbare toiletten, marktplaatsen en trapporta-
len. Laat langdurig een aangename citroengeur 
achter en is economisch in gebruik. Zeer gecon-
centreerd. Kan zowel met hard als met zacht 
water verdund worden.

Een uitstekende verfrissende ontgeuringsspray 
die zeer efficiënt de slechte geuren elimineert 
zonder natte neerslag of residu achter te laten. 
Droogspray: veroorzaakt geen vlekken op tapij-
ten, gordijnen of stoffering. Verwijdert op effec-
tieve wijze slechte geuren door de verantwoor-
delijke moleculen in te kapselen. 

Aangenaam parfum om onaangename geu-
ren te verwijderen en/of te neutraliseren. Te 
gebruiken met de Super Mist Dispenser. In een 
groot aantal geuren leverbaar. Te gebruiken in 
receptieruimten, vergaderzalen, kleedkamers, 
wachtruimten, kantoorruimten, winkelruimten, 
sanitaire ruimten, kantines, etc. Inhoud: 243 ml.

Luchtverfrisser met rode vruchtenparfum. Laat 
een aangename geur achter in elke omgeving. 
Zeer geconcentreerd product. Het product kan 
doeltreffend over de gehele ruimte verneveld 
worden. Spuitbus met groot volume. Ideaal voor 
het ontgeuren van kantoren, vergaderzalen, hal-
len, eetzalen, enz.

APPARATUUR

Aantrekkelijke dispenser voor de Super Mistlijn. 
Te bevestigen aan iedere muur. Eenvoudig pro-
grammeerbaar. Leverbaar met een groot assor-
timent aan geuren.
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ODORSTROYER ODORSTROYER PIN

ODORGATE PLUS

FABRIC REFRESHERNEUTRADOR

LUCHTVERFRISSERS

GEURNEUTRALISEERDERS

LUCHTVERFRISSERS OP ENZYMBASIS

Een gebruiksklaar, biologisch en speciaal samen-
gesteld product om onaangename geuren in 
woningen, institutionele en industriële omgevin-
gen snel, efficiënt en langdurig te verwijderen.  
Het draagt zorg voor het binden én verwijderen 
van geuren i.p.v. deze te maskeren. Met milde 
mintgeur.

Biologische geurbestrijder en vlekkenverwijde-
raar.  Te gebruiken in institutionele en industriële 
omgevingen. Het product draagt zorg voor het 
binden én verwijderen van geuren in plaats van 
deze te maskeren. Stankveroorzakende molecu-
len worden “gevangen” en daarna omgezet in 
CO2 en water. Met frisse dennenappelgeur.

Neutralisatiemiddel voor onaangename geu-
ren. Geconcentreerde vloeistof die het stoppen 
van het fermentatieproces van organische afval 
mogelijk maakt. Laat geen vlekken achter.

PRODUCTEN

Geurvernietiger. Neutraliseert onaangename 
geuren. Langdurige werking. Aangenaam gepar-
fumeerd met sinaasappel/mandarijngeur. Zeer 
geconcentreerd.

Luchtverfrisser. Te gebruiken als spray of als conti-
nueverspreider in de Sentinelhouder. Verwijdert 
geuren van rook, schimmel, vocht, uitwerpselen, 
afval, kooklucht,  etc.
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PENTOSTADE ZEP RESTORE

PRODUCTEN

VERF & COATING

Lijn en markeerverf voor sportterreinen. 
Acrylemulsie om lijnen uit te zetten op het 
gras. Uitstekende dekkracht. Ondoorzichtig. 
Eenvoudig in gebruik. Regenbestendig. Zeer hel-
dere witte kleur: laat het spelen van wedstrijden 
in het donker toe. Rijk aan kwaliteitspigment 
(titaanoxide) Classificatie AFNOR NFT 36005 - 
Familie 1 -  Klasse 7b 2.

Werkt als een onzichtbaar laagje ter bescher-
ming van allerlei oppervlakken tegen lichte 
zuren, verkleuring, vetvlekken, vingerafdrukken, 
alkaliën, verwering, stof, enz. Met “Zep Restore” 
blijven bouwtekeningen, kaarten, belangrijke 
documenten e.d. steeds schoon en goed lees-
baar. Beschermt tegen vegen en vuile vingers en 
maakt waterdicht.
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CANAZIM FORTE

NATURA GEL

SEKO TM DIGITAL METERING PUMP

THERMAFLUID

LBA

SANIBIO CERISE

SEWER AID FA

ZEPBIOZYME

BIO MICROTABSBIO BAGS

BIOSCALE

PRODUCTEN

AFVOERONTSTOPPERS

Biologische behandeling van afvoerleidingen 
en vetvangputten. Bestaat uit geselecteerde 
bacteriën die enzymen afscheiden. Versnelt het 
afbraakproces in het afvoerstelsel en in de vet-
vangput. De enzymen en bacteriën verteren het 
organische vuil en vet in hoog tempo. Canazim 
Forte is volkomen ongevaarlijk voor mens, dier 
en plant. Vloeibaar product, automatische dose-
ring mogelijk.

Gelvormige biologische behandeling van afvoer 
en leidingen. Een vloeibaar product dat niet-
pathogene levende bacterieculturen bevat. Zeer 
geschikt om aanslag van vet, olie, cellulose, eiwit 
en zetmeel in sifons, afvoeren en riolering te 
voorkomen. Bevat eiwitafbrekende, zetmeelaf-
brekende, celluloseafbrekende en vet- en olieaf-
brekende bacteriën.

Digitaal gestuurde reinigingsmiddeldosering bij 
begin- en vervolgvullingen van de machine. De 
Twindose biedt een twee-chemicaliën-toedie-
ning . Voor kratten-wassers en tunnelmachines. 
Digitaal programmeerbaar.

Vloeibaar ontstoppingsmiddel voor professio-
neel gebruik. Het product lost organische en 
plantaardige stoffen op. Werkt direct zodra het in 
aanraking komt met water. Product wordt warm 
in aanraking met water. Ontstopt afvoerleidin-
gen op zeer snelle wijze. Het product is zwaarder 
dan water. Veilig verpakt in handige flessen met 
handvat.

Vloeibaar product dat niet-pathogene levende 
bacterieculturen bevat. Zeer geschikt om aan-
slag van vet, olie, cellulose, eiwit en zetmeel 
in sifons, afvoeren en riolering te voorkomen. 
Bevordert een goede werking van septictanks, 
afvoerputjes, slibvijvers, bezinkbassins en afval-
tanks.

Biologische behandeling voor portable toiletten. 
Maakt organische stoffen vloeibaar en verteert 
deze stoffen. Vereenvoudigt het ledigen van 
de toiletten, vermindert de onderhoudskosten. 
Veilig vervangingsmiddel van formaldehyde of 
andere bacteriëndodende producten die gevaar-
lijk zijn voor het milieu.

Veilige rioolontstopper, die wordt gebruikt om 
rioolbuizen te ontstoppen en schoon te houden 
bij gemeentelijke en industriële afvoersystemen. 
Lost op effectieve wijze verstoppingen op die 
ontstaan zijn door haarwortels van bomen, oude 
lappen, papier, enz. Veilig in het gebruik, produ-
ceert geen brandbare of explosieve dampen. 

Bruisende biologische activator in poedervorm. 
Draagt bij tot een goede werking van afvoersys-
temen van vetvangputten. Reinigt septic tanks, 
rioolschachten, opvangputten en stelt het uit-
pompen uit.

Biologisch activeringsmiddel in tabletvorm voor 
vetvangputten, afvoerleidingen en septic tanks. 
Verpakt in handige blister waardoor het product 
goed bewaard blijft. Voor versnelde afbraak van 
het afval. Vermindert stankontwikkeling.

Biologisch activeringsmiddel in poedervorm 
voor vetvangputten, afvoerleidingen en sep-
tic tanks. Voor versnelde afbraak van afval. 
Vermindert stankontwikkeling. In water oplos-
bare zakjes: gemakkelijk toepasbaar, veilig han-
teerbaar.

Biologische behandeling van kalkaanslag in toi-
letten, urinoirs en sanitaire afvoerleidingen. Lost 
minerale en organische aanslag op. In water 
oplosbare zakjes maken de dosering en toepas-
sing eenvoudig.
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FONGLACE

SNONEIGE

LICOGLASS

HALO 30

MINI MIST INSECTICIDE / SWAK BELGIE GLYFOSAAT 360

HALO INSECTIGLUE

INSECTICIDES

HERBICIDEN

PRODUCTEN

ONGEDIERTEBESTRIJDING

ONTDOOIERS

Middel voor veilige verwijdering van sneeuw 
en ijzel, met antislipeffect en bedekkingsindi-
cator. Zorgt ervoor dat sneeuw en ijs extreem 
snel smelten, bevat smeltversnellende midde-
len. Gebruiksvriendelijk dankzij de schubvorm. 
Genereert warmte bij contact met sneeuw of ijs. 
Wanneer de schubben zijn opgelost is het mid-
del tot – 55°C bestand tegen bevriezing.

Snoneige is hét product om te gebruiken ter 
bestrijding van gladheid door sneeuwval of ijs-
vorming. Speciale anticorrosie middelen voorko-
men aantasting van metalen. Door de opvallen-
de roze kleur kunt u precies zien waar u Snoneige 
gestrooid heeft. Veiliger voor leer en vegetatie. 
Bevat een roestwerende katalysator.

Heeft de geweldige capaciteit om een 150 x 
groter volume aan ijs te laten smelten dan het 
gebruikte volume aan Licoglass. Kan preven-
tief gebruikt worden, daar waar het product 
is gestrooid, zal ijsvorming minder snel optre-
den omdat het vriespunt is verlaagd. Zeer hoog 
vochtaantrekkend (hygroscopisch) vermogen. 
Weerstaat aan vorst tot –51°C nadat de schilfers 
gesmolten zijn

Het meest moderne, effectieve en veelzij-
dige UV-insectenvernietigingsapparaat van dit 
oment.. Werkt op basis van een lijmplaat geïm-
pregneerd met feromoon, geluidsarm en sluit 
aan op uw HACCP beleidsplan. Kan zowel aan de 
wand of aan het plafond worden gemonteerd 
maar kan ook worden neergezet. 

Insecticide in spuitbusvorm. Op basis van een 
synthethyse peretheryne. Mini Mist insecticide is 
alleen beschikbaar in Belgie.

Een niet selectief systemisch bladherbicide voor 
de bestrijding van éénjarige en overblijvende 
grassen en van tweezaadlobbige onkruiden. 
Mossen worden niet bestreden. Het middel 
wordt na contact met de grond snel geïnac-
tiveerd en afgebroken. Het middel kan ook 
gebruikt worden voor de behandeling van stob-
ben van afgezette bomen en struiken. Alleen 
beschikbaar in België.

Lijmplaat voor gebruik in de HALO 30. Vernieuwde 
lijmplaat, geïmpregneerd met feromoon dat een 
sterke aantrekkingskracht heeft op vliegen en 
andere insecten. Bestand tegen UV-stralen en 
vocht.
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PAPER INDUSTRIAL

PAPER MIDI

PAPER SANITARY ZIGZAG

PAPER 800 PLUS

TOILET PAPER 150 METER

PAPER MIDI BLUE

PAPER MINI 70 PLUS

PAPER TOWEL BLUE

PAPER ZFOLD CELLULOSE

TOILET PAPER 200 SHEETS

PAPIER

PAPIER & VEILIGHEIDSARTIKELEN

Industrieel hand- & afdroogdoekpapier. 2-lgs. 
Embossed. Blauw. Geschikt voor de voedsel-
verwerkende industrie. Gewicht: ± 3,3 kg. Bevat 
1000 vel. 2x22 gram/m2. Lengte rol: 380 meter. 
Lengte vel: ± 38 cm. Hoogte rol: ± 26 cm. 2 
rollen per pak.  Bijbehorende Zep dispenser 
“Paper Industrial Floorholder Dispenser”, Paper 
Industrial Wallholder Dispenser” of Paper Maxi 
Dispenser”.

Wit papier. 1-lgs. Cellulose. 24,5 gram/m2. 
Geperforeerd en embossed. Lengte: ± 300 meter. 
Hoogte: 22 cm. Diameter: ± 20 cm. 6 rollen per 
pak. Bijbehorende Zep dispenser “Paper Midi 
Dispenser” of “Stainless Steel Midi Roll Dispenser”.

Zigzag gevouwen cellulose handdoeken. 
2-lgs. wit. 25 x 21,5 cm. 3210 vellen per doos. 
Bijbehorende Zep dispenser “Stainless Steel 
Hand Towel Dispenser” of “Paper Sanitary Zigzag 
Dispenser”.

Wit papier. Cellulose. 2-lgs. Lengte rol 304 meter 
(800 vel à 26 x 28 cm). 37 gr/m2. Diameter: 
± 26 cm. Hoogte: ± 25 cm. 2 rollen per pak. 
Bijbehorende Zep dispenser “Paper Industrial 
Floorholder Dispenser”, “Paper Industrial 
Wallholder Dispenser of “Paper Maxi Dispenser”.

Blanco luxe crepe toiletpapier. 1-lgs. 150 meter 
per rol. 24 rollen per pak. Volledig biologisch 
afbreekbaar. Bijbehorende Zep dispenser “Toilet 
Paper Disp Double ABS”.

Tissue papier. Blauw gerecycled. 1-lgs. 22 gram/
m2. Geperforeerd en embossed. Geschikt voor 
de voedselverwerkende industrie. Lengte rol: ± 
300 meter. Hoogte: 21 cm. Diameter: ± 20 cm. 
6 rollen per pak. Bijbehorende Zep dispenser 
“Paper Midi Dispenser” of “Stainless Steel Midi 
Roll Dispenser”.

Cellulose papier op kleine rollen, 2-lgs. Lengte: 
70 meter. 42 gram/m2. Hoogte: 22 cm. Diameter: 
± 14,5 cm. 12 rollen per pak. Past in de “Tork Mini 
Box”. Bijbehorende Zep dispenser “Paper Mini 
Dispenser”.

Blauw cellulose papier. 2-lgs. Geperforeerd en 
embossed. Lengte rol: ± 150 meter. Hoogte: 21 
cm. 6 rollen per doos. Bijbehorende Zep dispen-
ser “Paper Towel Dispenser” of “Paper Touchless 
Towel Dispenser”.

Zigzag gevouwen cellulose handdoeken. 2-lgs. 
wit. 40 gr/m2. Vel: 24 x 23,5 cm. 3750 vellen 
per doos. Bijbehorende Zep dispenser “Stainless 
Steel Hand Towel Dispenser” of “Paper Sanitary 
Zigzag Dispenser”.

Toiletpapier. 2-lgs. Volledig biologisch afbreek-
baar. 200 vel per rol. 64 rollen per pak. 
Bijbehorende Zep dispenser “Toilet Paper Disp 
Double ABS”.
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TOILET PAPER HYGIENIC JUMBO 320 METER PAPER HYGIENIC COMPACT 500 SHT

PAPER ONE 2000 PLUSPAPER HYGIENIC HOTEL 190 SHEETS

PAPER MIDI DISPENSER

PAPER SANITARY ZIGZAG DISPENSER

PAPER TOWEL DISPENSER

STAINLESS STEEL MAXI JUMBO DISPENSER

PAPER MINI DISPENSER

PAPER TOUCHLESS TOWEL DISPENSER

STAINLESS STEEL HAND TOWEL DISPENSER

STAINLESS STEEL MIDI ROLL DISPENSER

PAPIER

PAPIER & VEILIGHEIDSARTIKELEN

Grote rollen toiletpapier. Cellulose. 2-lgs. 320 
meter. Buitendiameter van de rol: ± 27 cm. 
Binnendiameter van de koker: 10 cm. Volledig 
biologisch afbreekbaar. Bijbehorende Zep dis-
penser “Stainless Steel Maxi Jumbo Dispenser” of 
“Toilet Paper Dispenser Maxi”.

Toiletpapier. Wit. Cellulose. 2-lgs. 32 gr/m2. 500 
vel à 10,5 x 10 cm per rol. 40 rollen per pak. Dit 
toiletpapier is volledig biologisch afbreekbaar. 
Bijbehorende Zep dispenser „Toilet Paper Disp 
Double ABS“.

Grote rollen papier. Cellulose. 2-lgs. 2000 vel à 
26 x 38 cm (760 meter). 37 gram/m2. Hoogte rol: 
± 26 cm. Bijbehorende Zep dispenser „Paper 
Industrial Floorholder Dispenser“ of „Paper 
Industrial Wallholder Dispenser“.

Toiletpapier. Wit. Cellulose. 2-lgs. 32 gr/m2. 190 
vellen à 10,5 x 10 cm per rol. 96 rollen per pak. 
Volledig biologisch afbreekbaar. Bijbehorende 
Zep dispenser „Toilet Paper Disp Double ABS“.

APPARATUUR

Dispenser voor papierrollen. ABS slagvast. 
Met sleutel af te sluiten. Moderne vorm-
geving past in elke inrichting. Handig kijk-
venster voor een snelle inhoudcontrole. 
Hygiënisch en simpel schoon te houden. 
37 x 24,5 x 23 cm. Te gebruiken met “Paper 
Midi”, “Paper Midi Blue”, “Paper Coreless 
Midi White” of “Paper Midi Center Roll”.

Dispenser voor gevouwen handdoeken. 
ABS slagvast. Met sleutel af te sluiten. 
Moderne vormgeving past in elke inrich-
ting. Handig kijkvenster voor een snelle 
inhoudcontrole. Hygiënisch en simpel 
schoon te houden. 30 x 30,5 x 15 cm. Te 
gebruiken met “Paper Sanitary Zigzag” of 
“Paper Z-Fold Cellulose”.

Dispenser met witte kap voor handdoek-
papier. Te gebruiken met “Paper Towel 
Blue” of “Paper Towel White”.

Toiletroldispenser. Van hoogwaardig 
roestvrij staal. Matte uitvoering. Maximale 
roldiameter 29,5 cm. Afmeting: 30 x 30 x 
12,6 cm. Te gebruiken met “Toilet Paper 
Hygienic Jumbo 320 Meter”.

Dispenser voor papierrollen. ABS slagvast. 
Met sleutel af te sluiten. Moderne vorm-
geving past in elke inrichting. Handig kijk-
venster voor een snelle inhoudcontrole. 
Hygiënisch en simpel schoon te houden. 
34 x 19,5 x 17 cm. Te gebruiken met “Paper 
Mini 70 Plus”.

Contactloze dispenser voor handdoekpa-
pier. Werkt op batterijen (exclusief 4 x type 
D). Te gebruiken met “Paper Towel Blue” of 
“Paper Towel White”.

Dispenser handdoekpapier. Van hoog-
waardig roestvrij staal. Matte uitvoering. 
36,5 x 25 x 12,5 cm. Te gebruiken met 
“Paper Sanitary Zigzag” en “Paper Z-Fold 
Cellulose”.

Dispenser papierrol. Hoogwaardig roest-
vrij staal. Matte uitvoering. Maximale rol-
hoogte 23 cm. Maximale roldiameter 20 
cm. Afmeting: 37 x 21 x 22 cm. Te gebrui-
ken met “Paper Midi”, “Paper Midi Blue”, 
“Paper Midi Center Roll” of “Paper Coreless 
Midi White”.
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GLOVES LATEX

GLOVES NBR RUBBER

GLOVES PVC GLOVES HOUSEHOLD

GLOVES LATEX WHITE

GLOVES NITRILE

CLEAN’EMS HAND CLEANER TOWELS SWIPES GRAFFEX LV

HANDSCHOENEN

POETSDOEKEN

PAPIER & VEILIGHEIDSARTIKELEN

Latex handschoen voor eenmalig gebruik. Past 
beide handen. Gepoederd. Niet steriel. Kleur 
blauw.

Nitrillaag op 100% katoenen interlock voering. 
Een veelzijdig alternatief voor katoen, licht leder 
en PVC.  Met rugventilatie en tricot manchet.

Rode handschoen uit dik PVC (polyvinyl chlo-
ride). Bestand tegen sterke zuren en sterke alka-
lien. Uitermate geschikt voor toepassing in de 
chemie en bouw. Maat 10. 35 cm lang.

Eenvoudige huishoudhandschoen voor het kort-
stondig werken met verdunde alkalische en zure 
producten. Niet geschikt voor het werken met 
oplosmiddelen of geconcentreerde producten. 
Verpakt per 12 paar.

Latex handschoen voor eenmalig gebruik. Past 
beide handen. Gepoederd. Niet steriel. Kleur wit.

Nitril handschoen met uitzonderlijk stevige coa-
ting in nitril. Goed bestand tegen alcohol, deter-
genten, vet, olie en oplosmiddelen. Met zandkor-
relreliëf voor een goede grip. 33 cm lang.

Nieuw reinigingsconcept voor de industrie: een 
combinatie van een absorberend en schurend 
doekje met een reinigende oplossing. Is niet 
agressief voor de huid. Maakt de handen schoon 
en droog. Aangenaam geparfumeerd. Zeer doel-
treffend tegen hardnekkig vuil. Gemakkelijk mee 
te nemen, overal te gebruiken. Eenvoudig in 
gebruik: geen water, zeep noch handdoek nodig.

Graffiti verwijderende doekjes. Een combinatie 
van een voorbehandeld “dual texture” doekje 
met een formule van een sterkwerkend solvent 
voor het verwijderen van verf, inkt en graffiti. 
Werkt op alle niet poreuze en gladde oppervlak-
ken zoals glas, tegels, ongeschilderde metalen 
oppervlakken.
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STAINLESS STEEL HYGIENE CAN 10 LTR STAINLESS STEEL WASTE CAN 50 LTR

FACE MASK

HALF MASK FILTER ABEK P3

HALF MASK

SAFETY GLASSES

SAFETY HELMET YELLOW

VEILIGHEIDSARTIKELEN

AFVALBAKKEN

PAPIER & VEILIGHEIDSARTIKELEN

Hygiëneafvalbak. 10 liter. Met gesloten inworp-
klep. Van hoogwaardig roestvrij staal. Matte uit-
voering. Geschikt voor vrijstaand gebruik en 
wandmontage. 424 x 278 x 125 mm.

Alvalbak 50 liter met klepdeksel. RVS mat. De 
afvalbak is geschikt voor vrijstaand gebruik en 
wandmontage. 708 x 335 x 258 mm.

Kleurloos helder gelaatsscherm met volledig ver-
stelbare hoofdband.

Filter ABEK 1 P3

Verfspuitmasker  inclusief filters. Verpakt per stuk 
in blisterverpakking.

Kunststof veiligheidsbril met zijkleppen voor het 
veiliger werken met zuren en alkalische produc-
ten.

Veiligheidshelm petmodel. Kleur geel. Met 6 
punts textiel binnenwerk en met een  draaiknop 
verstelbare hoofdband.
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ZEP INDUSTRIES B.V.
NL: Vierlinghweg 30 - 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164/250100 – F 0164/266710 - info@zepbenelux.com
KVK Breda 20052510 – BTW NL008868773B01
ABN AMRO 63.08.00.642 - BIC ABNANL2A IBAN NL02ABNA0630800642
BE: Frankrijklei 33 – 2000 Antwerpen – T 02/3470117 – F 02/3471395 - sales@zep.be
TVA/BTW BE 0817.438.202 -  KBC 735-0235417-83 - CODE BIC KREDBEBB - IBAN BE14 7350 2354 1783
DE: Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521/174158 – F 0521/5217114 - sales@zepbenelux.com
Steuerno. 305/5968/3938 Deutsche Bank Kontonummer 0700260 Bankleitzahl 50070010 - USt-IdNr.: DE 267584966
www.zepindustries.eu

VERZENDADRES  |  ADRESSE DE LIVRAISON  |  VERSANDADRESSE

Naam Bedrijf  |  Nom Société  |  Firmenname 

Contactpersoon   |  Contact  |  Kontaktperson 

Adres   |  Rue   |  Straße 

Postcode/Plaats   |  Code postal/Ville   |  Postleitzahl/Ort 

Tel. | Fax

E-mail

FACTUURADRES  |  ADRESSE DE FACTURATION  |  RECHNUNGSADRESSE

Naam Bedrijf  |  Nom Société  |  Firmenname 

Contactpersoon   |  Contact  |  Kontaktperson 

Adres   |  Rue   |  Straße 

Postcode/Plaats   |  Code postal/Ville   |  Postleitzahl/Ort 

Tel. | Fax

E-mail

BTW-nummer - Numéro de TVA - Steuerno.

Datum 
Date 

Datum

Ordernummer klant
Références client
Bestellnr. Kunde

Naam besteller
Nom acheteur 

Name Besteller

Vertegenwoordiger
Représentant 

Vertreter

Verzenddatum
Date de livraison 

Versanddatum

Klantnummer
Numéro de client
Kundennummer

BETALINGSVOORWAARDEN: BETALING BINNEN 30 DAGEN NA FACTUURDATUM
CONDITIONS DE PAIEMENT: 30 JOURS, DATE DE FACTURE

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN: 30 TAGE NACH RECHNUNGSDATUM

AANTAL
NOMBRE 
ANZAHL

INHOUD
QUANTITE

INHALT

PRODUCT
PRODUIT
PRODUKT

PRIJS
PRIX 

PREIS €
PER
PAR
 PRO

PRODUCTCODE
CODE PRODUIT
 PRODUKTKODE

ORDERBEDRAGEN BOVEN € 500,- FRANCO HUIS
COMMANDES SUPERIEURES A € 500,- FRANCO
AUFTRAGSBETRÄGE > € 500,- FREI HAUS

PRIJZEN EXCL BTW
PRIX HORS TVA

PREISEN EXKL MWST

Zie algemene verkoopsvoorwaarden op keerzijde. Voir conditions générales de vente au verso. Bitte beachten Sie die Verkaufsbedingungen auf der Rückseite.

 Handtekening opdrachtgever
Signature Client 

Unterschrift des Bestellers

Behandelingsnummer
Numéro de traitement 
Behandlungsnummer

Ontvangen op  |  Date de réception  |  Eingang

ORDERNUMMER - N° DE COMMANDE
AUFTRAGSNUMMER

N° 349.500

COC01X1020001



ZEP INDUSTRIES B.V.
ANTWERPEN/ANVERS (BE)

Tel. 02-3470117 - Fax 02-3471395
www.zepindustries.be - sales@zep.be

ZEP INDUSTRIES B.V.
BERGEN OP ZOOM (NL)

Tel. 0164-250100 - Fax 0164-266710
www.zepindustries.nl - info@zepbenelux.com

ZEP INDUSTRIES B.V.
BIELEFELD (DE)

Tel. 0521-174158 - Fax 0521-5217114
www.zepindustries.de - sales@zepbenelux.com
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