CLEANING CONCEPT
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Nooit meer overdoseren, minder tijd, minder afval, minder opslag,
minder transport, minder methodefouten en ook een verminderde
milieubelasting!
Met het Zep Cleaning Concept in de werkkast bent
u verzekerd van de juiste middelen en pakken uw
medewerkers niet meer mis.
Centraal binnen het Zep Cleaning Concept staat de Quatro
Bucket doseerunit. De Quatro bucket wordt door middel
van een slang direct aangesloten op de waterleiding en
ingesteld op de juiste dosering. Uw medewerkers hoeven
alleen maar te kiezen voor de betreffende schoonmaaktaak
en de Quatro bucket vult de emmer of flacon met de juiste
verhouding product en water.
Rond de Quatro Bucket bevinden zich de hoogwaardige
Dose Easy Producten gericht op de schoonmaaktaken
binnen uw organisatie. Alle Dose Easy producten zijn
hoogconcentraten waardoor doseren het verschil maakt.

Doseren is beheren! Wilt u controle op kwaliteit,
verbruik en kosten dan is doseren de oplossing.
Met het Zep Cleaning Concept doseren
uw medewerkers de reinigingsproducten
op afroep en altijd in dezelfde dosering.
De Zep Quatro Bucket en Quatro Bottle zijn
door hun eenvoud door iedereen te bedienen
waardoor overdosering en
methodefouten uitgesloten zijn.
Doseersysteem een hoge investering?
Nee, Zep geeft de doseerunits in bruikleen en plaatst
deze ook kosteloos op uw locaties en u start direct met
besparen. De hoogconcentraat Dose Easy producten
van Zep Industries vragen om een lage dosering met een
maximaal resultaat tegen een extreem lage cost per use.
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Automatisch doseersysteem voor 4 Dose Easy producten.
Voor het vullen van emmers of spray flacons. Met dit systeem
kunnen 4 verschillende producten in 4 verschillende verdunningen worden gedoseerd. 14 liter/minuut. Afmeting: 18x8cm.

Economische glas- en ruitenreiniger
Voor het reinigen van glas en plexiglazen oppervlakken. Tevens zeer geschikt
voor het reinigen van licht vervuilde waterbestendige materialen zoals formica,
roestvrij staal, chroom, email, keramiek en
kunststof.

Krachtig reinigingsmiddel met
ontsmettende werking bestemd
voor oppervlakken, apparatuur en
gebruiksvoorwerpen
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Zeer doeltreffend tegen micro-organismen. Volkomen veilig op alle
oppervlakken. Werkt verdund zowel
in warm als in koud water.
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Milieuvriendelijke sanitairreiniger
voor dagelijks gebruik
Reinigt alle soorten sanitair waaronder kranen, wasbakken, toiletten,
douches, urinoirs, badkuipen, etc.
Laat een glanzend oppervlak achter.

Dagelijkse vloerreiniger voor waterbestendige oppervlakken zoals
tegels, marmer, harde kalksteen,
enz
Reinigt hygiënisch zonder schuren.
Produceert geen schuim en droogt
streeploos op. Laat de glans van
vloeren intact. Laat een aangename
frisse “Lemon Grass” geur achter.
Toegestaan in de voedingsindustrie.
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DOSE EASY D1 ALL SURFACE

Multifunctionele allesreiniger op waterbasis, overal toepasbaar waar veilig met water kan worden
gewerkt.
DOSE EASY D2 BATHROOM

Veilige sanitairreiniger, verwijdert aantasting van verchroomde onderdelen, onaangename geuren ten
gevolge van kalk, vetaanslag, bacteriën en urinesteen. gevolge van kalk, vetaanslag, bacteriën en urinesteen.
DOSE EASY D3 FLOOR

Dagelijks vloerreiniger voor waterbestendige oppervlakken zoals tegels, marmer, harde kalksteen, enz.
DOSE EASY D4 DEGREASER

Reiniger, ontvetter van oppervlakken zoals tegelvloeren, -wanden, geschilderde oppervlakken, plafonds,
aanrechten, bereidingsbakken, werktafels, enz
DOSE EASY D5 GLASS

Economische glas- en ruitenreiniger voor het reinigen van glas en plexiglazen oppervlakken en licht
vervuilde waterbestendige materialen.
DOSE EASY D7 DEBAC/DESINFECTANT

Krachtig reinigingsmiddel met ontsmettende werking bestemd voor oppervlakken, apparatuur en
gebruiksvoorwerpen.
DOSE EASY D8 SANITARY CLEANER

Milieuvriendelijke sanitairreiniger voor dagelijks gebruik. Reinigt alle soorten sanitair en laat een
glanzend oppervlak achter.
DOSE EASY D9 DISH

Professionele geconcentreerde formule voor een schitterend schone vaat. Verwijdert krachtig
hardnekkig vet en vuil.
DOSE EASY D13 FLOOR

Vloerreiniger voor dagelijks gebruik voor waterbestendige oppervlakken zoals tegels, marmer, harde
kalksteen, enz.
Met 80 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.
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T +31 164 250100 - F +31 164 266710
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