Onderwijsinstellingen
Meer dan 75 jaar verkoopervaring van producten
en technologieën aan onderwijsinstellingen

Institutional

het probleem
In scholen worden hoge eisen aan hygiëne gesteld. Immers, veel
verschillende personen komen in aanraking met vele materialen als
apparatuur, meubilair en sanitair. Bacteriën en andere vervuilingen
kunnen zich snel verspreiden.
Een schone omgeving is noodzakelijk voor goede prestaties. Een
onderwijsinstelling zal merken dat haar medewerkers en leerlingen
met meer plezier aan de slag gaan als ze ‘s ochtends aan een schoon
bureau aanschuiven en de toiletten te allen tijde fris en gangbaar
zijn.

VLOEREN
SOLO

PARADE SEALER

Buitengewoon bestendige poriënvuller en vloerwas. Antislipmiddel: conform de antisliptest (ASTM D-2047).
Geeft een zeer harde en buitengewoon glanzende laag. Bestand tegen
krassen en sporen van schoenzolen.

INOVSOL
Vloerreiniger met Europees Ecolabel
voor dagelijks gebruik. Bevat schuimremmers en ingrediënten van natuurlijke oorsprong. Naspoelen niet nodig.
Kan veilig op alle waterbestendige
vloeren gebruikt worden.

CONCEPTCAR - MP 2010 A

Voor vloeroppervlakken die regelmatig worden behandeld met een
zelfglansemulsie of worden voorzien
van een deklaag. Geeft een heldere,
glanzende coating. Vormt een beschermende laklaag en vult poriën op,
waardoor de levensduur van de vloeren wordt verlengd.

Multifunctionele
kunststof werkwagen voor plaatsen waar dagelijks gereinigd
wordt.

FOCUS
Extreem duurzame zelfglansemulsie voor
vloeren. Geeft al drogend een blinkend
resultaat. Zeer bestendig tegen krassen
en strepen. Streeploos aan te brengen.
Eenvoudig te onderhouden met een
mop en een neutrale vloerreiniger.

KLASLOKAAL
ZEP 40
Krachtige schuimreiniger. Voor het snel verwijderen van vlekken, vingerafdrukken, vetvlekken en het
meeste in water oplosbare vuil. Te gebruiken op alle
watervaste oppervlakken. Ideaal op glas en kunststof.
Laat geen strepen of filmlaag achter. Fosfaat- en siliconenvrij.

RUBGO
Afkoeler tot -60°C met een aangename citroengeur.
Volledig onontvlambaar. Wordt gebruikt voor opsporing van defecten in elektrische circuits, bij montage,
als bescherming tegen oververhitting en voor het
verwijderen van kauwgom op tapijten.

ECRAN NET
Reinigingsspray voor beeldschermen zoals LCD, TFT,
draagbare computers, smart tablets, beschermende
filters en touchscreens van machines met digitale
bediening. Maakt oppervlakken van gelaagd en ongelaagd glas schoon.

POWERHOUSE
Krachtige reiniger en vloerwasstripper. Verwijdert de
hardnekkigste was- en polymeerresten. Ideaal voor
kleine oppervlakken en slecht bereikbare plaatsen zoals plinten en hoeken en horizontale vlakken.

AIRCO
SPLIT
Tabletten voor kleine airco’s en/of binnenunits. Voorkomt verstopping van afvoeren. Werkt tegen aangroei
van vuil. Verwijdert verstoppingen in condensafvoerleidingen en lekbakken als gevolg van roest, ketelsteen en slib.

FOAMING COIL CLEANER
Verwijdert snel en efficiënt opgehoopte resten van
pluis, roet, teer en olie in airco’s. Sterk hechtend
schuim dat zich goed verspreidt en een verlengde
inwerkcontacttijd geeft. Geen extra spoeling vereist.

ZEPTABS EVO
Tabletten voor behandeling van afvoer en lekbakken
van aircosystemen. Bevat ontsmettingsmiddelen, corrosieremmers en wasmiddelen voor de volledige behandeling van het systeem. Voorkomt en verwijdert
verstoppingen, bacteriën en corrosie.

DEBAC
Voor de gecombineerde reiniging en desinfectie van
oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen.
Geregistreerd onder de toelatingsnummers 11047N
en 498B. Zeer doeltreffend tegen de meeste micro-organismen. Biologisch afbreekbaar.

de oplossing
Iedere school heeft zo zijn eigen schoonmaakuitdagingen. Zep adviseert de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de hygiëne door
de juiste schoonmaakproducten gecombineerd met de juiste apparatuur door te voeren in het schoonmaakplan en daardoor een juiste
balans te verkrijgen tussen hygiëne, veiligheid, milieu en budget.
Met de professionele schoonmaakproducten en systemen van Zep wordt een maximale hygiëne gegarandeerd. Zep producten zijn zeer
efficiënt en veilig voor gebruiker, omgeving en de te reinigen materialen. Ook is Zep zich bewust van het effect van reinigingsproducten
op het milieu. Om de aarde zo goed mogelijk te bewaren voor onze kinderen is de focus van Zep erop gericht producten te ontwikkelen
die het milieu zo min mogelijk belasten.
De meeste onderwijsinstellingen hebben een schoonmaakplan. Zep helpt u met het kiezen van de beste schoonmaakproducten en
sanitaire oplossingen die aansluiten bij uw schoonmaakplan.
Wij begrijpen dat de keuze van schoonmaakproducten niet één van uw kerntaken is. Daarom staat Zep graag voor u klaar!

SANITAIR
HANDSTAND DISPENSER

INSTANT HAND SANITIZER

Stevige kunststofdispenser voor gebruik
met de Zep Bag-In-Box verpakkingen.
Eenvoudig te vullen, te bedienen en te
onderhouden. Te bevestigen aan iedere
wand.

Een op alcohol gebaseerde desinfecterende handreiniger, te gebruiken
zonder water en zonder afdrogen.
Controleert veel micro-organismen en
vermindert de kans op kruisbesmetting. Reduceert potentieel schadelijke
micro-organismen met meer dan 95%.

BIOFLUSH PB
Biologische reinigingsblokken voor
urinoirs. Bevat bacteriën en krachtige
reinigers die alle organische stoffen in
urinoirs en leidingen verteren en hiermee de onaangename geuren verwijderen. Vervangt traditionele chemische
producten.

NATURA MASTER
Gelvormige biologische sanitairreiniger
voor dagelijks gebruik. Op basis van natuurlijk melkzuur. Verwijdert onaangename geuren, kalkaanslag, vetaanslag,
bacteriën en urinesteen. Laat een frisse
mintgeur achter.

LOTION SOAP
Reinigt en desinfecteert in één keer.
Zeer zacht voor de huid. Laat geen restgeur na op de handen. Efficiënt in zowel
hard als zacht water. Een regelmatig
gebruik voorkomt het gevaar voor kruisbesmetting.

BIOSCALE

SUPER ROYAL FLUSH

Biologische behandeling van kalkaanslag in toiletten, urinoirs en sanitaire
afvoerleidingen. Lost minerale en organische aanslag op. De in water oplosbare zakjes maken de dosering en toepassing eenvoudig.

Oplosbare kei in een filter voor urinoirs.
Houdt afval tegen. Bevat een krachtige
aangename kersengeur. De kei is beschermd door een plastic zakje dat de
geureigenschappen bewaart. Het zakje
lost op bij contact met water.

NATURA SPLASH
Zeer effectieve biologisch sanitairreiniger
en ontgeurder. Te gebruiken voor alle
oppervlakken in sanitaire voorzieningen
zoals vloeren, muren, douches, baden,
spiegels, glas, toiletpotten, urinoirs, roestvrij staal, chroom, marmer, kunststof, keramiek, etc.

SUPER MIST
Aangenaam parfum voor de Super Mist
Dispenser om onaangename geuren te
verwijderen of te neutraliseren. In een
groot aantal geuren leverbaar.

VAATWAS
MDB
Chloorhoudend vloeibaar vaatwasmiddel voor
vaatwasmachines. Bevat unieke bestanddelen die
aantasting van geglazuurd porselein voorkomen.
Vermindert de vorming van schuim en aanslag in
vaatwasmachines. Het actieve chloor verwijdert hardnekkige vlekken op kunststof en porselein.

DETERSTOV
Krachtig, geconcentreerd chloorvrij vaatwasmiddel
voor vaatwasmachines. Bezit speciale toevoegingen
ter voorkoming van kalkaanslag en roestvorming.
Zeer geschikt voor ingewikkelde omstandigheden en
hard water.

SEKO TWINDOSE 10
Voor ééntank-enkelcyclus-vaatwasmachines.

RINSE N SHINE
Naglansmiddel voor vaatwasmachines. Zorgt ervoor
dat het spoelwater zich niet hecht aan het vaatwerk
waardoor een glanzend eindresultaat gegarandeerd
wordt.

SUPER MIST DISPENSER
Aantrekkelijke dispenser voor de Super
Mistlijn. Te bevestigen aan iedere wand.
Eenvoudig programmeerbaar.

BUITEN TERREIN
ZEPTREET 100
Voor het verwijderen van groene aanslag. Veilig alternatief voor agressief
zuur. Veilig in gebruik, onschadelijk, snel
en economisch toe te passen. Geen
speciaal gereedschap nodig.

LICOGLASS
Ontdooiingsmiddel. Kan preventief
gebruikt worden waardoor er minder
snel ijsvorming zal optreden. Zeer hoog
vochtaantrekkend vermogen. Vorstbestendig tot -51°C nadat de schilfers gesmolten zijn.

GLYFOSAAT
Een niet selectief systemisch bladherbicide voor de bestrijding van éénjarige
en overblijvende grassen en van tweezaadlobbige onkruiden. Mossen worden niet bestreden. Het middel wordt
na contact met de grond snel geïnactiveerd en afgebroken.

ECOROTOR
Centrifugaal verspreider. Voor alle producten in korrelvorm zoals herbiciden,
strooizouten en absorbeermiddelen.
Verspreidingsluikje is aan te passen aan
de korrelgrootte van het te verspreiden
product.

OVERIG
LIQUISEC PLUS
Deodorant en absorptiemiddel van vloeistoffen. Extreem sterk, dat, afhankelijk van
de vloeistof, maar liefst een 120-voud
van zijn eigen omvang kan absorberen.
Absorbeert snel en bindt vloeistoffen
op waterbasis (dranken, levensmiddelen
enz.) en lichaamsvloeistoffen als bloed,
speeksel (sputum), urine, braaksel enz.

THERMA-FLUID
Professioneel vloeibaar ontstoppingsmiddel. Lost organische en plantaardige stoffen op. Ontstopt afvoerleidingen op zeer snelle wijze. Werkt direct
bij contact met water. Veilig verpakt in
handige flessen met handvat.

HALO 30
Moderne
en
veelzijdige UV-insectenvernietigingsapparaat.

HALO INSECTIGLUE
Lijmplaat voor gebruik in de HALO 30.
Geïmpregneerd met feromoon dat een
sterke aantrekkingskracht heeft op vliegen en andere insecten. Bestand tegen
UV-stralen en vocht.

PAPIER
PAPER MINI 70 PLUS
Cellulose papier op kleine rollen,
2-laags. Rollengte: 70 meter. 42 gram/
m2. Hoogte: 22 cm. Diameter: ± 14,5
cm.

PAPER MIDI
Cellulose papier. 1-laags. Geperforeerd
en embossed. Rollengte: ± 300 meter.
24,5 gram/m2. Hoogte: 22 cm. Diameter: ± 20 cm.

PAPER MIDI BLUE
Tissue papier. Blauw gerecyceld. Geperforeerd en embossed. 1-laags.
Rollengte: ± 300 meter. 22 gram/m2.
Hoogte: 21 cm. Diameter: ± 20 cm.
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