KDS

U verkrijgt in alle veiligheid een gebruiksklaar product om te reinigen,
te ontvetten, te desinfecteren of te ontgeuren.
Het doseerapparaat met gesloten omloop voorkomt vervuiling.
Zonder manipulatie van de producten verkrijgt u de juiste verdunning
voor een zuinig, eenvoudig en moeiteloos gebruik.

Meer dan 70 jaar professionele reinigings- en onderhoudsproducten
voor de industriële en institutionele markt

Institutional

Het KDS heeft alles wat u zocht om kwaliteitsproducten econom
Exacte dosering en juiste concentratie bij het werken met
geconcentreerde producten is van fundamenteel belang in
het HACCP-Plan.
Een totaaloplossing voor een optimale hygiëne.
Zep levert de benodigde apparatuur zodat u direct aan de
slag kunt. Door gebruik van het totale kds-systeem (doseerapparaat, producten, reinigingsprocedures, hygiënewerkplannen en controlebladen), gebruikt u de juiste producten in de
juiste dosering op de juiste plaats. Verspillingen door foutief
productgebruik behoren tot het verleden en een optimale reiniging en hygiëne is het resultaat.
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MULTI PURPOSE CLEANER

2

Veilige en snelwerkende allesreiniger. Voor vele doeleinden geschikt en overal toepasbaar waar veilig met water
kan worden gewerkt. Zeer economisch in gebruik. Met
warm water doeltreﬀend aan 0,45%. Zeer zacht en niet
irriterend voor de normale huid.
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FLOOR CLEANER
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Voor het dagelijks reinigen van waterbestendige vloeren
zoals tegels, marmer, harde kalksteen, 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. pH-neutraal.
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GLASS CLEANER

DEBAC
DESINFECTANT DETERGENT
Een krachtig reinigend middel met ontsmettende werking,
bestemd voor oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen. Zeer doeltreﬀend tegen de meeste micro-organismen. Verwijdert onaangename geuren. Werkt zowel in
warm als in koud water. Schuimend product.

MULTI PURPOSE DEGREASER
Speciaal ontwikkeld voor het koud (of warm) ontvetten
in de voedselverwerkende industrie en grootkeukens.
Voor reiniging van muren en vloeren (tegelvloeren en –
wanden), geschilderde oppervlakken, aanrechten, bereidingsbakken, werktafels, koel- en transportwagens, etc.
Verwijdert aanslag van plantaardige en dierlijke vetten
en mineralen. Verspreidt geen corroderende dampen.
Een bijzonder economische en hygienische oplossing.
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Geconcentreerde glasreiniger, uiterst zuinig in gebruik. 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 arbeidsbesparende reiniging in één arbeidsgang zonder te hoeven nawrijven. Laat geen strepen of condens achter.
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ACID BATHROOM CLEANER
Een in water oplosbaar reinigingsmiddel voor sanitair.
Verwijdert opgehoopt vuil, roestvlekken, zeepresten,
kalkaanslag en verkleuringen. Maakt porselein en tegels
glad en vuilafstotend. Ook geschikt voor het reinigen van
verchroomde voorwerpen. Vlekken en strepen behoren
tot het verleden. Laat een prettige frisse geur achter.

LEMON AIR FRESHNER
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.
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WASHING DETERGENT
Sterk geconcentreerd handafwasmiddel met actief
schuim. Het product laat geen strepen of vetsluiers achter
op het glaswerk of in de wasbak. Heeft een zeer aangename geur.

misch, veilig, eenvoudig en nauwkeurig te kunnen verdunnen.
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UNIVERSAL CLEANER
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Een multifunctionele, niet giftige, onbrandbare, nietschurende allesreiniger op waterbasis, zonder butyl- of
fosfaatverbindingen met emulgatoren, waterontharders,
kleurstoﬀen en biologische afbreekbare synthetische
reinigingsmiddelen. Zeer economisch in gebruik. Met
warm water doeltreﬀend aan 0,45%. Zacht en niet-irriterend voor de normale huid.
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DESINFECTANT SPECIAL
DESINFECTANT SPECIAL PLUS
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BATHROOM CLEANER
Zure sanitairreiniger. Reinigt op grondige wijze vele
soorten sanitair. Verwijdert aanslag van verchroomde
onderdelen, voorkomt vlekken en strepen en verwijdert
onaangename geuren en urinesteen in voegen. Niet te
gebruiken op kalkhoudende natuursteentegels. Dankzij
een hoge viscositeit hecht het product aan verticale oppervlakken waardoor het langer en beter kan inwerken.
Laat een zeer aangename mintgeur achter.
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PERFECT CLEANER
Een veilige en perfect werkende allesreiniger. Voor vele
doeleinden geschikt en overal toepasbaar waar veilig
met water kan worden gewerkt. Reinigt o.a. betegelde,
geverfde en metalen oppervlakken, waterbestendige
muren, vloeren, toonbanken, meubels, etc. Zeer economisch in gebruik. Zacht en niet irriterend voor de normale huid.

Is uitsluitend bestemd voor de gecombineerde reiniging
en desinfectie van bacteriën (excl. bacteriesporen) en
gisten op oppervlakken, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoﬀen hiervoor. Niet-schuimend product.
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PERFECT FLOOR CLEANER
Een laag schuimende, licht alkalische vloerreiniger pH 9,
ontwikkeld voor het reinigen van alle soorten waterbestendige vloeren, muren en andere werkoppervlakken.
Naspoelen is niet nodig. Droogt streeploos op. Laat een
aangename geur achter. Geschikt voor machinale en
handmatige reiniging.
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PERFUMED FLOOR CLEANER
Geparfumeerde pH-neutrale 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, in tact. Produceert geen schuim en
droogt streeploos op. Naspoelen niet nodig. Laat een
aangename frisse geur achter. Ongevoelig voor de hardheid van water.

OFFICIELE TOELATINGSNUMMERS

SUPER DEGREASER
Een krachtig, schuimvormend, chloorhoudend, alkalisch reinigingsmiddel. Verwijdert zwaar aangekoekt vet,
roetaanslag, eiwitachtige verontreinigingen en oliën
van oppervlakken waarop voedingsmiddelen worden
verwerkt. Wordt toegepast op alle soorten niet-poreuze
metalen oppervlakken, inclusief aluminium en gegalvaniseerde metalen. USDA-Goedgekeurd.

Voor Nederland
KDS 7 Debac: 11047 N
KDS 17 Desinfectant Special: 12427 N
Voor België
KDS 7 Desinfectant Detergent: 498 B
KDS 17 Desinfectant Special Plus: 2904 B
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HYGIENE WERKPLAN
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REINIGEN EN DESINFECTEREN
Zijn een belangrijk onderdeel van het HACCP-Plan in de wetgeving.
Wat betekent een Zep kds-systeem voor uw bedrijf?
Met het kds-systeem verleent Zep service, advies en ondersteuning betreffende de in de artikelen
30 en 31 uit het warenwetboek beschreven eisen die voortkomen uit Europese richtlijnen. Uw
bedrijf zal op het gebied van reiniging en desinfectie uitstekend voldoen aan de eisen voor HACCP
(hetzij volgens de richtlijnen zoals die beschreven staan in uw branchespecifieke hygiënecode,
hetzij volgens uw eigen geschreven HACCP-zorgsysteem).
Naast het belang van het naleven van de regelgeving is ook de bewustwording van de huidige
moderne consument belangrijk. De consument schenkt hier steeds meer aandacht aan. Voor ondernemers of instellingen is het dan ook belangrijk om zich positief te profileren op het gebied
van reiniging en hygiëne.
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U stelt hoge eisen aan reiniging en hygiëne, Zep helpt u daarbij.

450
221
255

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
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