Reiniging en ontsmetting van

Keukens

Meer dan 75 jaar verkoopervaring van producten
en technologieën aan de voedselverwerkende sector

Institutional

PRODUCTEN EN SYSTEMEN
REINIGING & ONTSMETTING OPPERVLAKKEN

Q4.1 FLOOR INOVSOL Q7.1 SANITIZER DEBAC
Niet schuimende milieuvriendelijke vloerreiniger
voor waterbestendige
vloeren.

Krachtig ontsmettend middel
met reinigende werking voor
oppervlakken, apparatuur en
gebruiksvoorwerpen.

Q9.1 DEGREASER SUPER KLEAN

A

KDS 1

Vloeibaar reinigings- en
Veilige en snelwerkende
ontvettingsmiddel, met eco- allesreiniger voor waterbelabel, om vuil, olie, vet, roet- stendige oppervlakken.
aanslag, vingerafdrukken,
nicotine, etc. te verwijderen.

PASTICHLOR

KDS 4
Voor het ontvetten in de voedselverwerkende industrie.
Reinigt muren, vloeren, plafonds,
aanrechten, bereidingsbakken,
werktafels, etc.

Desinfecterende tabletten op
basis van chloor. Reinigt en
desinfecteert vertrekken, afvalcontainers, vloeren, sanitaire
voorzieningen, etc.

Systeem

FORMULA 50 RTU

Allesreiniger voor afwasbar
oppervlakken. Eenvoudig
in gebruik; spraykop reeds
gemonteerd.

F

C
G
ONTKALKEN

DEE LIME
Ketelsteen en kalkverwijderaar.
Voor het snel losmaken en
oplossen van melksteen, kalk en
roest op voedselverwerkende
apparatuur.

E

HAND REINIGING

D

ACCLAIM
Handreiniger. Bestemd voor het
verwijderen van lichte vervuiling.
Zeer aangename geur. Wordt
gemakkelijk en volledig afgespoeld.

Zeepdispen
Zep 1-Gallo
volume is m
regelen. Ze
Gemaakt u

ZEPALCO RTU
Hygiënische reiniger ter bestrijding van bacteriën, gisten,
schimmels en virussen in of op
kleine oppervlakken (ca. ½ m2).

MDB

SUPERSTOV

Chloorhoudend vloeibaar afwasmiddel voor vaatwasmachines.
Door NSF toegelaten.

ADW DETERSOLID PLUS

Zeer krachtig, geconcentreerd
chloorvrij reinigingsmiddel voor
industriële vaatwasmachines.

GENTLE

LEMONGRASS SINK

Vast alkalisch vaatwasmiddel voor Handafwasmiddel met zeer actief
vaatwasmachines. Geschikt bij
schuim voor een perfecte vaatwas
gebruik van hard water. Verpakt zonder strepen.
in kleine compacte vaatjes
voor gebruik met een daarvoor
bedoelde Zep dispenser.

BIOLOGISCHE VLOERREINIGERS

Zeer geconcentreerd handafwasmiddel. Buitengewoon
effectief ook op zeer vuile
vaat. Laat geen vetsluier op
het glaswerk of in de wasbak
achter.

C

BIO CLEANERS

F

B
E

NATURA SOL

NATURA CUISINE

NATURALLE

Biologische vloerreiniger speciaal
geschikt voor het verwijderen van
olievlekken op beton, cement,
steen, keramiek, tegels, plavuizen, etc.

Biologisch reinigings- en ontvettingsmiddel voor vloeren.
Verwijdert vet en organisch afval
van vloeren en onaangename
geuren.

Reinigend en ontvettend product
van organische vetten (plantaardig, dierlijk), suiker, eiwit op alle
soorten oppervlakken.

A

AFVOERONDERHOUD

D

A

CANAZIM FORTE
Biologische behandeling van
afvoerleidingen en vetvangputten.
Versnelt het afbraakproces.

D

F

OVEN & STEAMER

D4000

nser. Geschikt voor alle
on verpakkingen. Het
met een stelschroef te
eer degelijk uitgevoerd.
uit RVS.

OVEN BRITE
Voedselveilige verwijderaar
van gebakken vet. Viskeuze
gel, handig op verticale
oppervlakken.

G

BIO CLEANERS

re

B

VAATWASPRODUCTEN

THERMA-FLUID
Vloeibaar ontstoppingsmiddel
voor professioneel gebruik. Lost
organische en plantaardige
stoffen op.

OVEN FOAM

STEAMER CLEAN

STEAMER RINSE

KLEAN FOUR

Zeer krachtige schuimreiniger
voor ingebrand vuil en aangebakken vet

Een geconcentreerde reiniger
speciaal ontwikkeld voor
combi-steamers met een zelfreinigend programma.

Een geconcentreerd, laagschuimend naglansproduct
voor combi-steamers met een
zelfreinigend programma.

Krachtige, snelwerkende
reinigingsspray voor fornuizen
en ovens. Dringt snel door in
vet- en verbrandingsresten.

OVERIGE PRODUCTEN EN TOEPASSINGEN
GLASREINIGERS
Q1 Glass
Super geconcentreerde reiniger
voor glas- en afwasbare oppervlakken.

ZEPVUE RTU

ZEP 40

Gebruiksklare streepvrije super glasreiniger met spraykop.

Reiniger voor ramen en andere
waterbestendige oppervlakken in aerosol.

ZILVER
BRILARGENT 2000
Snelwerkend reinigingsmiddel voor zilverwerk.

RVS BEHANDELING
7-11 RADIANT
Krachtig reinigingsmiddel met
licht polijstende werking. Reinigt,
poliert, beschermt en herstelt de
oorspronkelijke glans en kleur in één
handeling.

LUBRINOX

INOX CLEANER

Voedselveilig RVS glans- en reinigingsmiddel. NSF-goedkeuring,
categorie H1. Voor oppervlakken
van roestvrij staal, chroom en
aluminium.

Reiniging- en glansmiddel voor
roestvrij staal, chroom en aluminium. Prettige citroengeur.

INSECTENBESTRIJDING

TOEBEHOREN
GLOVES LATEX
WHITE

GLOVES LATEX

HALO INSECTIGLUE

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

Lijmplaat voor gebruik in de
HALO 30. Geimpregneerd
met feromoon dat een sterke
aantrekkingskracht heeft op
vliegen en andere insecten.

SAFETY GLASSES

GLOVES HOUSEHOLD

HALO 30

Kunststof veiligheidsbril met
zijkleppen voor het veiliger
werken met zuren en alkalische
producten.

Eenvoudige huishoudhandschoen
voor het kortstondig werken met
verdunde alkalische en zure producten.

Modern, effectief
UV-insectenvernietigingsapparaat.
Kan aan wand of plafond worden
gemonteerd of worden weggezet. Te gebruiken met de Halo
Insectiglue.

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

PAPIER
PAPER MINI

PAPER MIDI CELLULOSE

PAPER MIDI BLUE

Kleine rollen cellulose papier. 2
laags. Geschikt voor o.a. “Tork
Mini Box”. Rollengte: 70 meter.
Hoogte rol: 23 cm. Diameter rol:
± 13 cm.

Wit enkellaags cellulose papier, 22
gram/m2. Geperforeerd. Lengte rol:
± 300 meter. Hoogte rol: 21 cm.
Diameter rol: ± 20 cm.

Blauw gerecyceld tissue papier.
1-laags. 22 gram/m2. Geperforeerd.
Lengte rol: ± 300 meter. Hoogte rol:
21 cm. Diameter rol: ± 20 cm.
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