Winter Producten

Meer dan 75 jaar verkoopervaring van producten
en technologieën voor professionele reiniging & onderhoud.

het probleem
Schoon, fris en veilig is het visitekaartje van uw zaak en ook in winterse omstandigheden wilt u deze uitstraling behouden. Problemen en gevaarlijke
situaties veroorzaakt door ijs en sneeuwval wilt u beslist voorkomen.
Voor gladheidbestrijding zijn er talrijke dooimiddelen beschikbaar. Deze middelen werken preventief en/of curatief. Echter, niet elk dooimiddel is even
efficiënt of even geschikt voor een bepaalde toepassing. U kiest natuurlijk altijd voor een product met snelle en doelmatige werking dat u probleemloos
kunt bewaren en veilig kunt verwerken. Omdat de weersomstandigheden
op langere termijn niet of nauwelijks te voorspellen zijn, moet het product
overal en onmiddellijk in elke gewenste hoeveelheid inzetbaar zijn.

STROOIMIDDELEN
Producten met een exothermisch oplosgedrag (warmte komt vrij tijdens
het oplossen). Ze zijn bij grote koude nog zeer effectief. Ze kunnen preventief en curatief worden aangebracht en laten sneeuw en ijs smelten zonder
teveel nadelige gevolgen voor uw vloer, kleding of schoeisel.

LICOGLASS

SUPATHAW

Snelwerkend ontdooiingsmiddel. Voor sneeuwruiming en ijzelbehandeling op voetpaden,
wegdekken, entrees, parkeerterreinen, stoepen, schoolpleinen,
etc. Smelt een 150 x groter volume dan het gebruikte product.
Werkt 30 x sneller dan traditionele ontdooiingsmiddelen.

Zeer snelwerkend ontdooiingsmiddel. Bevat componenten met
antislipeffect: laat een natuurlijke, minerale antisliplaag achter.
Opgebouwd uit korrels die een
maximaal contact met het bevroren oppervlak garanderen. Dit
resulteert in een onmiddellijke
warmteafgifte en een optimale ontdooiingsactie.

D-ICE GRANULAR

FONGLACE

Veilige zoutvrije dooikorrel met
antislip om te gebruiken ter
bestrijding van gladheid door
sneeuwval of ijsvorming. Uitstekend geschikt voor gebruik
bij in- en uitgangen van verzorgingshuizen en ziekenhuizen en
overal waar gladheid een bedreiging vormt voor de omgeving.

Middel voor veilige verwijdering van sneeuw en ijzel, met
antislipeffect en bedekkingsindicator. Bevat smeltversnellende
middelen zodat sneeuw en ijs
extreem snel smelten. Bevat een
bedekkingsindicator: bij contact
met sneeuw of ijs wordt het middel groen, zodat de behandelde oppervlakken
zichtbaar zijn. Geschikt voor gebruik in een levensmiddelenmilieu. Bevat urea: Dit vertraagt na
behandeling het opnieuw vormen van een ijslaag.
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250 kg
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LICOGLASS

-51°C

30 kg

Zeer snel

1 – 4 dagen

Licht

Licht

FONGLACE

-55°C

30 kg

Zeer snel

1 – 4 dagen

Licht

Licht

SUPATHAW

-55°C

30 kg

Zeer snel

1 – 4 dagen

Licht

Licht

D-ICE GRANULAR

-15°C

50 kg

Snel

1 - 2 dagen

Neen

Neen

Product

de oplossing
Zep heeft een uitgebreid programma producten om winterse problemen te weerstaan en uw oprit, parking en stoep sneeuw- en ijsvrij te
houden. De producten zijn minder schadelijk voor omliggende fauna
en flora, biologisch afbreekbaar en veiliger voor in de nabijheid liggende
inpandige vloeren (vloerbedekking entreehal, etc.). Zep heeft voor elke
situatie een passende oplossing. Of het nu gaat om het schoonhouden
van uw buitenterrein of de ramen van het wagenpark, Zep biedt u oplossingen voor en in alle omstandigheden!

• ANALYSE

De keuze van het juiste middel
hangt af van de volgende factoren:
smeltcapaciteit, bruikbaarheid, beschikbaarheid, ondergrond, veiligheid en milieu. Wat moet wanneer
en waarmee gereinigd en onderhouden worden? Welke middelen
kan men daarvoor toepassen? Zep
adviseert u graag!

• AANVERWANTE
ARTIKELEN

Zep levert de juiste apparatuur en
eventueel ook de bijbehorende beschermingsmiddelen om op adequate en veilige wijze de producten
aan te brengen.

• TECHNISCHE
ONDERSTEUNING EN
PROBLEEMOPLOSSING

Om mogelijke problemen te voorkomen, zullen onze vertegenwoordigers u met raad en daad bijstaan
en de juiste producten adviseren.

AUTOMOTIVE
Een vastgevroren autodeur komt altijd op het verkeerde moment. Met
deze producten voorkomt u vastgevroren rubbers aan deuren of andere
oppervlakken:

ERDISIL
Speciaal smeer-, glans- en glijmiddel op siliconenbasis. Kleurloos,
vlekt de ondergrond niet. Beschermt rubbers van autodeuren.
Bestand tegen temperaturen tot
-50°C

PROTECT ALL
.
Wordt gebruikt voor het vernieuwen
en beschermen van bumpers, dashboarden en auto-interieurs, rubbers
van deuren en ramen, bureaus,
stoelen en reiskoffers van skai, vinyl
of leder, polyester, acrylaat, ABS, polyethyleen en polypropyleen.

AUTOMOTIVE CURATIEF
Producten voor wagenparken (personenwagens, vrachtwagens en offroad machines). Tevens als vloeibaar reinigingsmiddel te gebruiken in koelen vriescellen.

ICE MELT AEROSOL
Ontdooier voor autoruiten. Verwijdert onmiddellijk ijzel en ijs van autoruiten, autospiegels, koplichten
en ruiten van overige voertuigen.
Veilig op metaal, rubber, kunststof,
glas, geverfde oppervlakken, stof
en kledij. Kan ook worden gebruikt
om ijzel en ijs te verwijderen van
ramen van winkels, werkplaatsen
en kantoren. Ontdooit tevens deuren, ramen en sloten.

ICE MELT LIQUIDE
Ontdooier voor autoruiten. Verwijdert onmiddellijk ijzel en ijs van autoruiten, autospiegels, koplichten
en ruiten van overige voertuigen.
Veilig op metaal, rubber, kunststof,
glas, geverfde oppervlakken, stof
en kledij. Ook zeer goed als antivriestoevoegsel in het reservoir
van ruitensproeiers te gebruiken.

KLEAR A
Reinigings-,
ontdooiingsmiddel
voor de voedselverwerkende
industrie. Doeltreffend bij ijzel,
sneeuw en ijs. Het product voorkomt het bevriezen van water in
ruitensproeiers, barsten en stukgaan. Te mengen met elk type ruitensproeistof. Zeer economisch in
gebruik, wordt altijd in water verdund. Bevat geen Methanol.

EQUIPMENT
ZEPROTOR SW20 E
Solide apparaat voor het verstrooien van ontdooiingsmiddelen. Banden met sneeuwprofiel. Lengte
verspreiding: 1 tot 3 meter. Inhoud: 20 liter. Gewicht:
9 kilo. De metalen onderdelen zijn vervaardigd van
roestvast staal.

GLOVES HOUSEHOLD
Huishoudhandschoen voor het kortstondig werken met verdunde alkalische en zure producten.

ECOROTOR
Solide apparaat voor het verstrooien van
ontdooiingsmiddelen. Verstelbaar handvat.
Kuip, bestaande uit polyethyleen. Banden
met sneeuwprofiel. Lengte verspreiding: 1
tot 3 meter. Inhoud: 20 liter. Gewicht: 9 kilo.

HAND SCOOP BLUE
Professionele kunststof handschep.

BROOM 50 CM GREEN
Harde straatveger met lange haren.
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