OPLOSSINGEN
VOOR UW AUTO
Professionele producten voor de autosector

Onderhouds- en reinigingsmiddelen

Oplossingen
voor uw auto

Een goed onderhouden voertuig, dat glanst aan de buitenzijde en perfect schoon is binnenin, levert een goede indruk over de eigenaar en het bedrijf
waarvoor hij werkt.
Uw partner Zep Industries beschikt over meer dan 70 jaar ervaring en biedt een assortiment van producten, apparatuur en diensten dat beantwoordt aan al
uw behoeften op het gebied van reiniging en onderhoud van voertuigen; Van bedrijfswagens tot vrachtwagens.
Wij bieden:
• Doeltreffende kwaliteitsproducten.
• Oplossingen die rekening houden met zowel de gebruikers als het milieu.
• Moderne en efficiënte voorzieningen.
• Een beschikbaar verkoopteam, met een luisterend oor.
• Permanente opvolging en informatie.
• Één enkele leverancier voor al uw behoeften.
Bij Zep kunt u rekenen op de modernste technieken en profiteren van de beste prijs-kwaliteitsverhouding op de markt.
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Shampoo voor carrosserie
Doeltreffend: verwijdert vuil en de statische laag
van voertuigen. Voordelig: Uitstekende prijskwaliteitsverhouding.
Veilig: geen aantasting van glas, lak, dekzeilen,
aluminium, plastic en chroom (bij verdund gebruik).
Laat geen sporen na.
Gemakkelijk: werkt snel zonder mechanische
actie. Voor toepassingen met koud en hard water.
Produceert veel schuim. Aangename geur.

www.zepindustries.eu

HOGEDRUKREINIGING
JETCLEAN
Vrachtwagenreiniger
Sterk ontvettende werking.
• VERWIJDERT plantaardige en minerale resten, evenals dierlijke vetten.
• VERWIJDERT vuil en koolstofhoudende aanslag.
• WAST de carrosserie van voertuigen. Verwijdert de statische laag bij meer
dan 10 °C.
• ONTVET nylon of stoffen dekzeilen van vrachtwagens en vloeren van
cement.

HYPERCLEAN
Schoonmaakmiddel voor carrosserie
Verwijdert op doeltreffende wijze vuil van
voertuigen. Economisch. Uitstekende prijskwaliteitsverhouding. Veelzijdig. Geschikt
voor elk type reiniging: hoge druk, wasstraat,
handmatig. Veilig: geen aantasting van glas,
lak, dekzeilen, aluminium, plastic en chroom
(bij verdund gebruik). Gemakkelijk: vereist
slechts een beperkte mechanische actie.
Snelwerkend product. Voor toepassingen met
koud en hard water.

REINIGEN
CONCENTRATED
RINSE WAX
BIG Z
Bijzonder sterke reinigende en ontvettende werking, lost
problemen met ontvetting op bij wasbeurten met koud water
en een hogedrukspuit
Verwijdert snel en doeltreffend vuil, modder en vet, reinigt de carrosserie
zonder schuren of borstelen, ontvet (nylon of stoffen) dekzeilen van
vrachtwagens bij ontvetting met koud
water en een hogedrukspuit. Veelzijdig
product.

Geconcentreerde reinigingsvloeistof
voor automatische wasinstallaties
voor auto’s
Levert ook uitstekende resultaten bij
handmatige toepassingen. Biedt een
duurzame bescherming. Bevat geen
fosfaten. Voorkomt oxidatie van de lak.
Geeft een diepe glans. Bekleedt
het oppervlak van de auto met
een laag harde en glanzende
was, zodat waterdruppels op
de lak blijven en vervolgens
worden afgevoerd.

HANDMATIGE REINIGING/ roll-over
BLUE MAGIC

Economische, uiterst geconcentreerde
shampoo voor auto’s en vrachtwagens
Uiterst geconcentreerde formule. Verwijdert
op doeltreffende wijze vuil (olie, vet) en
strooizout. Geen aantasting van de meest
gebruikte soorten lak, rubber en was.
Gemakkelijk te spoelen, laat geen sporen na.
Economisch: wordt sterk verdund gebruikt,
vanaf een 1/1.000-verhouding (1‰).

NEW + PLUS

Autoshampoo met was
Reinigingsmiddel op basis van
detergenten en acrylpolymeren, dat
een beschermende laag vormt op de
carrosserie. Deze laag geeft een diepe
glans en stoot vuil en stof af. Maakt
gebruik van droogproducten na het
spoelen overbodig. Aanbevolen voor
donkere kleuren.

by

NATURA CAR

Biologisch reinigingsmiddel voor carrosserieën
Voor handmatige wasbeurten of roll-over van
personenauto’s, bussen, ziekenwagens, vrachtwagens,
militaire voertuigen, bedrijfsvoertuigen van overheden,
huurvoertuigen, boten, enz.
Uitstekende ontvettende werking voor carrosserieën.
Specifiek aangepast om vuil en statische lagen te
verwijderen, zonder enige aantasting van metalen, lak,
glas of rubber. Laat geen sporen na. Compatibel met
koolwaterstofscheiders. Bevordert de fasescheiding
tussen koolwaterstoffen en water. Ook geschikt voor
gebruik met kalkhoudend water. Bevat actieve
gistextracten met een onmiddellijk, biologisch reinigend
en ontvettend effect, voor een diepgaande reiniging.
Bevat ultragespecialiseerde bacteriën: de biologische
actie van deze bacterieculturen blijft organische resten
verwijderen uit leidingen en koolwaterstofscheiders.

WASSEN & AFWERKING
TOEPASSING ZONDER WATER
WATERLESS CAR CLEANER

EXPRESS WAX

Voertuigreiniger met was

Was voor voertuigen

Doeltreffend: reinigt en boent elk type
voertuig in één enkele bewerking.
Toepassing
zonder
water:
ideaal voor plaatsen zonder watertoevoer of tijdens perioden van droogte.
Langdurige bescherming: beschermt gelakte
oppervlakken, chroom, rubber, vinyl, glasvezel
en de meeste plastics. Voorkomt vervuiling van
de voertuigen. Bevat geen silicone.

Voor handmatig boenen van personenauto’s,
bussen,
ziekenwagens,
vrachtwagens,
militaire voertuigen, en bedrijfsvoertuigen van
overheden. Reinigt en boent tegelijk. Menging
van was en reinigingsmiddelen. Makkelijk en
snel handmatig aan te brengen. Geeft snel een
diepe glans.
Langdurige bescherming: EXPRESS WAX
beschermt 4 tot 6 weken lang de afwerking,
en is waterafstotend. Verrijkt met anti-UVadditieven. Speciale formule voor toepassing
op elk type afwerking.

EXPRESS WAX
KWALITEITSREINIGING, EEN
UITSTEKEND RESULTAAT EN
EFFECTIEVE BESPARINGEN
... DE PROFESSIONELE
PRODUCTEN VAN ZEP

www.zepindustries.eu

AFWERKING
POLISH ECLAT

RENOVATIE
BRITE STALUME 27

Poetsmiddel voor carrosserieën

Verwijdert roest en vet van aluminium

Verstuiver. Voor renovatie van carrosserieën van auto’s en
vrachtwagens. Laat de carrosserie glanzen als nieuw, zonder het
behandelde oppervlak te beïnvloeden.
Bevat zacht schurende bestanddelen. Bevat geen silicone.
Geschikt voor geoxideerde lak, metalen (koper, inox, chroom,
enz.) en polyester. Gemakkelijk te gebruiken, snelle toepassing.
Bruikbaar voor het oppoetsen van carrosserieën, rompen van
boten en metalen. Doet plastic niet verbleken.

Verwijdert roest in één enkele bewerking. Krachtige
ontvettende werking. Verwijdert vet, wagensmeer
en gummi. Verwijdert oppervlakkige roestsporen.
Doet het bewerkte oppervlak glanzen. Vlekt de
reinigingszones niet. Verwijdert roest van aluminium
zijschotten en laadbakken van vrachtwagens.

VELGEN EN BANDEN
GEBRUIKSKLAAR
WHEEL RTU 05

Krachtige velgenreiniger - GEBRUIKSKLAAR
Zure reiniger: verwijdert vuil en roest in één enkele
bewerking. Doeltreffend: krachtige ontvettende werking.
Verwijdert vet, olie, remstof, modder, wagensmeer, enz..
Gemakkelijk te gebruiken: gebruiksklaar product. Doet
het bewerkte oppervlak glanzen.

GEBRUIKSKLAAR
WHEEL RTU 12

Velgenreiniger - Zonder zuur GEBRUIKSKLAAR
Ontvet en vernieuwt velgen en wieldoppen zonder
sporen na te laten.
Gemakkelijk te gebruiken: gebruiksklaar product. Geeft
geen bijtende dampen af. Vlekt de reinigingszones
niet. Veelzijdig: geschikt voor elk type velg en wieldop
(metaal of plastic).

SILI-FREE™

Reinigingsmiddel op waterbasis zonder silicone
Geeft bescherming en glans aan uiteenlopende oppervlakken van vinyl, leer, plastic, rubber, hout, acryl, plexiglas, dashboards, binnenbekleding, banden, deurafdichtingen, enz.
Aangenaam kauwgomparfum. Ideaal voor plaatsen
waar geen silicone mag worden gebruikt.

NETOCUIR
Reinigt en voedt leren oppervlakken
Gemakkelijk te gebruiken: gebruiksklaar product. Bevat
lanoline: voedt het leer en maakt het zacht en natuurlijk glanzend. Aangename geur. Laat een geur van nieuw leer achter.
Veelzijdig: geschikt voor leer, vinyl en rubber.

PROTECT ALL

Bandenpoets voor voertuigen
Doet de banden glanzen na reiniging van het voertuig.
Sneldrogend product met solventen. Doet banden
gelijkmatig en langdurig glanzen. Regenbestendig.
Verbetert het uiterlijk van de banden. De verstuiver
garandeert een gelijkmatige toepassing.

Met meer dan 70 jaar ervaring in de internationale markt en met
meer dan 1.000.000 klanten is ZEP marktleider op wereldniveau
met betrekking tot onderhoud- en reinigingsmiddelen.
ZEP investeert jaarlijks in de R&D van nieuwe producten en
apparatuur om zo hoogwaardige, arbo-technisch verantwoorde
en minder milieubelastende oplossingen te bieden voor alle
mogelijke aspecten van reiniging en onderhoud.
ZEP vertegenwoordigers leveren, samen met de technische
afdelingen, professionele, op de klant afgestemde, ondersteuning
waardoor klantgerichte oplossingen worden verkregen.

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
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ZEP INDUSTRIES B.V.
BIELEFELD (DE)
Tel. 0521-174158
Fax 0521-5217114
www.zepindustries.de
sales@zepbenelux.com

