Wegenonderhoud
Meer dan 75 jaar ervaring
met producten en technologieën voor de industrie.

Professional
Cleaning &
Maintenance

het probleem
Veel bedrijven houden zich dagelijks bezig met het onderhoud van het wegdek. Hun veelzijdige werk bestaat uit kleine
reparaties en onderhoudswerkzaamheden tot aan complete vernieuwing van het wegdek.
De wegenbouw kenmerkt zich door haar grote mobiliteit en een enorme variëteit in materieel. Kleine asfaltwalsjes, grote
asfaltspreiders, freesmachines in alle maten en natuurlijk de vrachtwagens voor de aan en afvoer van het asfalt. Het wagenen machinepark wordt continu blootgesteld aan verkeersinvloeden en veranderende weersomstandigheden.
Evenredig aan de afwisselende werkzaamheden zijn er de verschillende reinigings- en onderhoudsvraagstukken: van
bescherming, reiniging en smering van alle mogelijke machines tot het verwijderen van graffiti van verkeersborden.

REINIGING & ONTVETTING
SW 55
Krachtig ontvettend oplosmiddel, mengbaar met water. Penetreert snel en lost vele soorten
vervuilingen op zoals minerale
olie, teer, bitumen, lijm, hars, inkt,
plantaardige olie, vet en andere
verontreinigingen. Neutraal product, niet corrosief en niet giftig.
Geschikt voor het reinigen van motoren van (vracht)wagens, het ontvetten van carrosserieën, versnellingsbakken, schokdempers, enz.

BIG ORANGE
Reiniger op basis van natuurlijke
plantaardige
oplosmiddelen.
Zeer hoog ontvettingsvermogen
van oliën, maakt aangekoekte vetten, olieresten en andere vuillagen
weer vloeibaar en breekt af zonder
dat verhitting nodig is. Emulgeert
onmiddellijk met water. Lost teer,
asfalt, bitumen en pek op. Leverbaar in spuitbus en vaten.

WATSOL
Ontvettende reiniger op waterbasis. Multifunctionele reiniger en
krachtige ontvetter die bijna geurloos is. Reinigt nylon dekzeilen van
vrachtwagens, Skaï ®, vinyl, PVC en
auto-interieurs. Ook te gebruiken
voor het verwijderen van aangeplakte posters.

ANTI-AANHECHTING
SLIDEZE
Krachtig smeer- en antihechtmiddel op oliebasis. Voorkomt de
aanhechting van asfalt aan machines en gereedschappen. Daarnaast
heeft dit product een smerende
werking en voorkomt corrosie.

CALTAR
Antihechtmiddel op waterbasis voor bitumen. Voorkomt
de aanhechting van asfalt en
bitumen. Verbetert het glijden.
Wordt gebruikt als beschermmiddel voor laadbakken van vrachtwagens, afwerkmachines, pletwalsen, asfaltspreiders, afdekzeilen
en al het andere materiaal dat in
aanraking komt met bitumen producten. Te verdunnen met water.

de oplossing
Zep heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als een betrouwbare partner voor bedrijven in wegenonderhoud. Met een
complete lijn reinigings- en onderhoudsproducten en een uitstekende service ondersteunt Zep bedrijven op het gebied van
infrastructureel onderhoud en beheer.
Dankzij de hoge kwaliteit van de producten en de gespecialiseerde medewerkers kunnen wij u helpen met alle vraagstukken
op het gebied van reiniging, verwijdering, bescherming en smering met als doel het vinden van eenvoudige, snelle,
voordelige maar vooral effectieve oplossingen.

CALAMITEITENREINIGING
NETOSOL
Granulaat voor het snel absorberen van vloeistoffen, oliën en
emulsies. Natuurlijk product. Eenvoudig toe te passen en te verwijderen. Doordat het een granulaat is
waait het niet weg. Zowel binnen
als buiten te gebruiken. Milieuvriendelijk en modern alternatief
voor zaagsel. Doorstaat de SRT
waardetest als antislip absorptiemiddel.

SPILLAWAY
Dispergeert benzine, olie, oplosmiddelen en andere brandbare
mengsels. Elimineert brand- en
slipgevaar. Gemaakt voor gebruik
op alle harde oppervlakken en op
water. Niet giftig en niet vlambaar.
Veilig op alle harde oppervlakken.

GRAFFITI- EN VERFVERWIJDERING
ERASE
Verwijderaar van graffiti. Verwijdert
verschillende soorten verf en inkt van
muren en transportmiddelen. Te gebruiken op baksteen, keramiek, glas, porselein, marmer, graniet, aluminium, staal,
brons, chroom, vinyl, formica en vele
andere oppervlakken.

REPARATIES
EMULROUT BLACK
Reparatieproduct voor gaten op basis
van bitumen. Het ideale product voor
snelle maar zeer efficiënte `Eerste hulp’reparatie. Gebruiksklaar. Te gebruiken op
verschillende ondergronden van asfalt
of beton, zowel binnen als buiten. Hoeft
niet gemengd of verwarmd te worden.
Lost op eenvoudige wijze problemen
op zoals barsten, naden, gaten, kuilen,
enz. die zich voor kunnen doen in
wegen, straten, pleinen, enz.

GRAFFEX LV
Effectieve doekjes voor verwijderen
van graffiti op kwetsbare oppervlakken. Op waterbasis. Vrijwel reukloos. Ongevaarlijk voor de gebruiker.
Niet-ontvlambaar. Veilig voor het milieu.
Krachtige en snelle werking.

AQUA SOJA
Multifunctionele reiniger en
ontvetter op sojabasis. Zeer
doeltreffend op alle sterk vervuilde
oppervlakken. Formule met 100%
plantaardige en natuurlijke ingrediënten. Met gecontroleerd schuim.
Onontvlambaar. Verwijderd eenvoudig, snel en doeltreffend olieen benzineverontreinigingen van
het wegdek.

Met 75 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.

INDUSTRIE Gespecialiseerde chemicaliën voor industrieel onderhoud.
WATERBEHANDELING Producten en systemen voor het onderhoud van gesloten circuits, koeltorens en stoomketels.
VOEDSELVERWERKENDE INDUSTRIE Reinigings- en desinfectiemiddelen voor de voedingsmiddelenindustrie.
INSTITUTIONELE MARKT Producten en systemen voor onderhoud en reiniging van hotels, restaurants, etc.
PROFESSIONELE SCHOONMAAK EN ONDERHOUD Reinigings- en onderhoudsproducten voor professionele toepassingen.
BOUW INDUSTRIE Reinigingsmiddelen, additieven en kitten voor kleine en grote constructies.
AUTOMOBIEL INDUSTRIE Reinigingsmiddelen, kitten, smeer- en absorbtiemiddelen voor kleine en grote werkplaatsen.
PAPIER EN AANVERWANTE ARTIKELEN Verbruiksaccessoires voor civiel en industrieel gebruik.
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