CATALOOG
HORECA - COLLECTIVITEITEN – HYGIENE
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In deze brochure wordt een niet limitatief overzicht gegeven van
producten en oplossingen van labo WTC in de schoonmaak en het
onderhoud in de Horeca en Collectiviteiten voor de professionele
gebruiker. Voor specifieke toepassingen kunnen nog andere formules
worden voorgesteld. De harmonie tussen economie en ecologie
is één van de hoekstenen van ons laboratorium als ontwikkelaar
en producent. U kan rekenen op onze ervaring in de sector om
het schoonmaken eenvoudig te maken rekening houdend met de
huidige normen. Anderzijds zal op vraag van de klant ook naar een
maatwerk oplossing gezocht worden mocht dit nodig blijken.
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HORECA-COLLECTIVITEITEN-HYGIENE

HY 1081 SAVON MICROBILLE
HANDZEEP MET MICROKEGELTJES EN ALOE VERA

Specifiek voor het reinigen van handen vervuild met smeeroliën, vetten,
teer, verse verf, remolie, enz. Dankzij de afwezigheid van oplosmiddelen
en een ongeveer neutrale pH, worden de vervuilde handen met zachtheid
gewassen en respecteert deze zeep het fragiele evenwicht van de opperhuid
en kan hij meermaals per dag gebruikt worden. Heeft een aangename
sinaasappel geur.

Ph 8,2

CONDITIONERING :
3Kg - 10Kg

HY 1085 HAND LOTION SOAP
ZACHTE HANDZEEP

Efficiënt op alle vervuilingen : modder, vetten, oliën, voedingsresten, enz.
Beschermt en houdt de handen soepel. Economisch : ongeveer 500
wasbeurten per liter. Ook efficiënt bij hard water. Volledig oplosbaar,
verstopt geen wastafels. Geschikt voor gevoelige handen. Wordt gebruikt
in alle dispensers. voor vloeibare producten ( b.v.b. Distrisoap dispenser).
Voedingskwaliteit. Biologisch afbreekbaar.

Ph 7
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CONDITIONERING :
100ML - 500ML - 900ML 1L - 3L - 5L - 10L - 210L

HORECA-COLLECTIVITEITEN-HYGIENE
HY 1008 ALCOCLEAN
HAND DESINFECTIE

Desinfecterende reinigingsoplossing voor de handen en de huid. Zorgt
voor een onmiddellijke desinfectie. Klaar voor gebruik, wordt zonder water
gebruikt en afdrogen is niet nodig.
TOELATINGSNUMMER FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU : NOTIFICATIE 805

CONDITIONERING :
250ML - 500ML - 900ML - 1L - 5L - 20L - 25L - 210L - 1000L

HY 1066/V ALCOGEL
HYDRO-ALCOLISCHE HAND DESINFECTIE/MUNT

Op alcohol gebaseerde desinfecterende handreiniger. Klaar voor gebruik,
wordt zonder water gebruikt en afdrogen is niet nodig. Verdampt volledig
zonder residu op de handen na te laten. Ontsmet de handen tussen 2
wasbeurten.
Is eveneens beschikbaar in perzik(HY1066/O), blauw(HY1066/B),
bloem(HY1066/R)
TOELATINGSNUMMER FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU : NOTIFICATIE 793

Ph 7

CONDITIONERING :
100ML - 250ML - 500ML - 900ML - 1L - 5L - 25L

HY 1066/T ALCOGEL
HYDRO-ALCOLISCHE HAND DESINFECTIE/
TRANSPARANT

Op alcohol gebaseerde desinfecterende handreiniger. Klaar voor gebruik,
wordt zonder water gebruikt en afdrogen is niet nodig. Verdampt
volledig zonder residu op de handen na te laten. Ontsmet de handen
tussen 2 wasbeurten. Is eveneens beschikbaar in perzik(HY1066/O),
blauw(HY1066/B), bloem(HY1066/R)
TOELATINGSNUMMER FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU : NOTIFICATIE 793

Ph 7,5

CONDITIONERING :
100ML - 250ML - 500ML - 900ML - 1L - 5L

HY 1105 VEGETALIS
PLANTAARDIGE HANDZEEP

Beschermt en houdt de handen soepel. Economisch : ongeveer 500
wasbeurten per liter. Ook efficiënt bij hard water. Volledig oplosbaar,
verstopt geen wastafels. Geschikt voor gevoelige handen. Wordt gebruikt
in alle dispensers voor vloeibare producten ( b.v.b. Distrisoap dispenser).
Voedingskwaliteit. Biologisch afbreekbaar.

Ph 7,5

CONDITIONERING :
500ML - 900ML - 1L - 5L
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HORECA-COLLECTIVITEITEN-HYGIENE
HY 1067 ASEPT MAINS
ANTI-MICROBIELE REINIGINGSGEL VOOR DE HANDEN

Bevat een hoog percentage aan actieve bestanddelen; geeft een sterk
schuimende mousse, een snelle bevochtiging en absorptie van alle soorten
vervuiling en vetten. Bevat een middel dat de huid verzacht en uitdroging
voorkomt.
TOELATINGSNUMMER FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU : NOTIFICATIE 817

CONDITIONERING :
250ML - 500ML - 900ML - 1L - 5L

Ph 7,5

HY 1086 SKIN PROTECT
BESCHERMENDE HANDCREME

Huidbeschermende crème, klaar voor gebruik, op waterbasis, niet
vettig en kleeft niet. De ondoordringbare beschermlaag van SKIN
PROTECT beschermt de huid tegen vuil, vet, inkt, olie, enz. Beschermt
eveneens tegen het indringen van vuil en vet veroorzaakt door olie,
reinigingsproducten, verfverdunners, en andere chemische producten die
frequent gebruikt worden. Bevat een unieke combinatie van verzachtende
en beschermende elementen. Voedt en verfrist de huid en bezorgt de
handen onmiddellijk een aangename frisheid. Vormt een “onzichtbare
handschoen”.
CONDITIONERING :
250ML - 500ML - 1L - 3L - 10L

Ph 7,5

DE 2007 JOSYWASH
VLOEIBAAR CHLOORVRIJ VAATWASMIDDEL

Geconcentreerd en zeer efficiënt detergent voor industriële
vaatwasmachines. Het regelmatig gebruik van JOSYWASH garandeert een
langere levensduur van de vaatwasmachine. Bevat componenten die het
water verzachten. Naast de efficiënte reiniging bevat hij ook additieven die
kalkaanslag en roestvorming voorkomen.

0,5
PH 13,5
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2%

CONDITIONERING :
500ML - 1L - 2L - 5L - 10L - 20L - 25L - 210 - 1000L

HORECA-COLLECTIVITEITEN-HYGIENE
DE 2008 JOSYWASH CL
VLOEIBAAR GECHLOREERD VAATWASMIDDEL

Zeer grote reserve alcaliniteit: behoudt een excellente verzepingskracht (
omzetten van vetten in zeep). Zeer lange reinigingsactiviteit in het water;
totaal ongevoelig aan hard water. Absoluut niet schuimend. Efficiënt in
warm en koud water. Verzekert een makkelijke spoeling.

0,5-0,8%

CONDITIONERING :
5L - 10L - 20L - 25L - 25KG

DE 2009 JOSYNET
SPOELMIDDEL

Spoelmiddel voor vaatwasmachines. Vervolmaakt het reinigingsproces na
gebruik van het detergent. Laat een uniforme droging toe. Lost kalksporen
op. Verwijdert witachtige strepen op glazen. Doet de vaat glanzen.
Antikalk: vermindert de kalkvorming in de machine. Niet corrosief, tast
geen materiaal aan. Biologisch afbreekbaar.

PH 2,1

0,5-0,8%

CONDITIONERING :
5L - 25L - 30L

DE 2816 WASHGREEN
HAND AFWASMIDDEL

Geavanceerde formule voor het manueel reinigen van vaat. Heeft een sterk
schuimende kracht in combinatie met een superieure reinigingskracht,
die gecarboniseerde vetten, vervuilingen en andere moeilijke vlekken
penetreert, absorbeert en losweekt. Geeft onmiddellijk schuim in koud
of in warm water. Zilverwerk, glaswerk, Chinees porselein en kookgerei
worden zonder hard wrijven of schuren gewassen. Na het spoelen heeft
alle vaat een schitterend uitzicht omdat ze werkelijk proper zijn. Wordt in
doseersysteem gebruikt. DE2816C : Citroen

2 à 8%

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L

DE 2516 WASHPINK
HAND AFWASMIDDEL

Geavanceerde formule voor het manueel reinigen van vaat. Heeft een sterk
schuimende kracht in combinatie met een superieure reinigingskracht,
die gecarboniseerde vetten, vervuilingen en andere moeilijke vlekken
penetreert, absorbeert en losweekt. Geeft onmiddellijk schuim in koud
of in warm water. Zilverwerk, glaswerk, Chinees porselein en kookgerei
worden zonder hard wrijven of schuren gewassen. Het product is zacht
voor de handen. Wordt in doseersysteem gebruikt.

0,2-0,8%
PH 7

CONDITIONERING :
500ML - 1L - 5L - 10L - 20L
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HORECA-COLLECTIVITEITEN-HYGIENE
DE 2416 LIQUIDE VAISSELLE MAINS
HAND AFWASMIDDEL

Geavanceerde formule voor het manueel reinigen van vaat. Heeft een sterk
schuimende kracht in combinatie met een superieure reinigingskracht,
die gecarboniseerde vetten, vervuilingen en andere moeilijke vlekken
penetreert, absorbeert en losweekt. Geeft onmiddellijk schuim in koud of in
warm water. Zilverwerk, glaswerk, Chinees porselein en kookgerei worden
zonder hard wrijven of schuren gewassen. DE2416/C = Citroen

0,2 à 0,5%

PH 7

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 25L - 60L - 210L

DE 2416 LIQUIDE VAISSELLE MAINS
HAND AFWASMIDDEL

Geavanceerde formule voor het manueel reinigen van vaat. Heeft een sterk
schuimende kracht in combinatie met een superieure reinigingskracht,
die gecarboniseerde vetten, vervuilingen en andere moeilijke vlekken
penetreert, absorbeert en losweekt. Geeft onmiddellijk schuim in koud
of in warm water. Zilverwerk, glaswerk, Chinees porselein en kookgerei
worden zonder hard wrijven of schuren gewassen. DE2416/PC = Perzik

0,2 à 0,5%

PH 7

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 25L - 60L - 210L

DE 2074 SPÉCIAL MACHINE
REINIGER ONTVETTER VOOR MACHINES

Deze zeer sterk alkalische ontvettende reiniger is speciaal ontwikkeld voor
een nog efficiëntere werking op organische en anorganische vervuilingen
die hardnekkig zijn. Dankzij zijn chemische eigenschappen zet het product
metaalzouten als roest, kalksteen, afzettingen van ijzer of zinkfosfaten, om
in deeltjes die oplosbaar zijn in water. Gegarandeerd zonder aromatische
- of chloorsolventen.

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 25L - 60L - 210L - 600L - 1000L

PH 15

SP 8061 LAUNDRY GREEN
WASMIDDEL VOOR TEXTIEL

Bevat suspensie agentia om te voorkomen dat het vuil zich opnieuw vastzet
op het gereinigde oppervlak. Wordt niet beïnvloed door de hardheid water.
Bevochtigt perfect het oppervlak. Emulgeert en verzeept het vet. Bevat
geen bleek agentia die verkleuren. Niet corrosief. Geeft de textiel een
levende frisheid. De groene kleur overeenkomstig met de parfum, geeft
een sensatie van zachtheid die herinnert aan de verzachtende werking
van het product. Is super geconcentreerd: 120 ml. volstaat voor een volle
machine. Verfrissende parfum.
0,5 à 1%
PH 8,5
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CONDITIONERING :
1-5

HORECA-COLLECTIVITEITEN-HYGIENE
SP 8065 ASSOUPLISSANT
WASVERZACHTER TEXTIEL

Verzacht, versoepelt en parfumeert. Wordt handmatig of mechanisch
gebruikt. Respecteer de was temperaturen aangegeven op het textiel.
Gebruik de wasverzachter zonder verdunnen. Voeg de wasverzachter aan
het laatste spoelwater toe in volgende de verhoudingen: in machine 10 cl/
4 kg was; bij handwas 5 cl/10 water.

0,5 %
PH 8

CONDITIONERING :
1 - 2 - 5 - DOSY

SP 8025 CODEX GREASE
TRANSPARANT CODEX KLEEFVET VOEDINGSKWALITEIT

Geurloos vet, smaakloos, NLGI 2. Zonder druppelpunt. Bruikbaar van -20°C
tot +150°C. Wordt gebruikt bij agitators, mengers, malers, centrifuges,
sterilisators, verpakkingsmachines, enz.

CONDITIONERING :
Carton de 12 cartouches de 430 ml

HY 1087 LIQUISORB
ABSORBEREND ONTGEUREND POEDER

Het transformeren van waterachtige vloeistoffen in een half vaste gel
: water, braaksel, urine, ontlasting, oliën, eieren, confituur, sauzen,
fruitsappen, chemische vloeistoffen, verf, mazout, enz. Super absorberend:
tot 100 maal zijn eigen gewicht. Terwijl een dweil 1.5 maal absorbeert en
producten op basis van cellulose slechts 2.5 keer absorberen. Maskeert
onmiddellijk de hinderlijke geuren en laat een frisse parfum na. Praktisch
in poederdoos en gemakkelijk in gebruik. Maakt geen vlekken en kan op
alle oppervlakken gebruikt worden. Beperkt het verspreiden en indringen
van vloeistoffen op alle vlakken.

SP 8036 SUPER WIPES
MULTI WIPES BOX

Is van uitzonderlijke kwaliteit door zijn samenstelling en structuur :
- tot 8 maal sterker dan een stoffen/cellulose doek
- absorbeert vloeistoffen tot 4.5 maal zijn eigen gewicht
- bevat polypropyleen voor het absorberen van olie
- pluist niet en is resistent
- is wasbaar
- meerdere keren herbruikbaar
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HORECA-COLLECTIVITEITEN-HYGIENE

DE 2041 FLOOR STRIPPER
ALKALISCHE WASEMULSIE STRIPPER 2 EN 1

Stripper voor vloer polish of was emulsies en alkalisch polyvalent detergent.
Biologisch afbreekbaar. Geschikt voor thermoplasten, tegels, stenen, PVC,
rubber, cement, enz. Krachtige werking op hars, acryl polymeren of was,
gemetalliseerde was, enz. Geschikt voor het verwijderen van de meeste
polishes.

CONDITIONERING :
1L - 5L - 20L - 25L - 60L - 120L - 210L

DE 2055 SOLULIN
ZEEP VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG
Supergeconcentreerde vloeibare zeep van plantaardige oorsprong voor
het schoonmaken en beschermen van vloeren. Reinigt, onderhoudt en
laat glanzen in één enkele handeling ( tegels, beton en kunststof vloeren).
Droogt de oppervlakken niet uit. Geeft de vloertegels meer glans dan met
de gebruikelijke synthetische detergenten.

0,5 à 5%
PH 12,5

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

DE 2065 FLOOR CARE
DUURZAME BESCHERMLAAG

Beschermt efficiënt en duurzaam betontegels, straatstenen, cement platen,
natuursteen, terracotta, marmer, zandsteen en gips tegen vette stoffen zoals
olie, diesel, enz. Heeft een uitgesproken waterafstotend effect. Verkleurt
niet, laat niet glanzen en maakt de oppervlakken niet glad. Ongevoelig voor
UV. Geschikt om zowel binnen als buiten te gebruiken.

1 à 5%
PH 12,5
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CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

HORECA-COLLECTIVITEITEN-HYGIENE
DE 2059 DEGRAISSANT SOLUBLE
SUPER WATEROPLOSBARE GEPARFUMEERDE ONTVETTER

Een speciale vloeibare ontvetter voor snelle reiniging. Aangenaam in gebruik,
verwijdert vetten en hardnekkige vervuilingen. Niet ontvlambaar. Volledig
wateroplosbaar en milieuvriendelijk. Wordt gebruikt op alle afwasbare
oppervlakken zoals machines, gereedschappen, vloeren, kunststoffen,
ovens en afzuigkappen, enz. Laat na het spoelen geen strepen na.

5 à 10%
PH 12,7

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

DE 2060 FLOOR WAX
HOOGGLANZENDE WAS

Is een zelfglanzende emulsie van de nieuwe generatie op basis van
natuurlijke wassoorten. In een dunne laag aangebracht, geeft hij een
glanzende beschermlaag die zeer resistent is en over een hoog antislip
vermogen beschikt. Wordt op elke ondergrond gebruikt zoals bij het
bekleden van PVC, tegel, parket, enz. Geeft een diepe schitterende en
verrijkte glans.

1 à 10%
PH 8

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

DE 2061 FLOOR WAX
HOOGGLANZENDE WAS KLAAR VOOR GEBRUIK

Op basis van copolymeren met geïntegreerde metaaldeeltjes ; biedt een
langdurige bescherming op de meeste vloeren. Vormt een transparante
glanzende laag. Eenmaal gedroogd is hij zeer duurzaam en behoeft weinig
onderhoud. Zeer goed bestand tegen krassen en sporen van schoenen.
Ideaal voor ruimten met minimaal onderhoud. Formule die het oppervlak
anti-slip maakt. Laat geen sporen na de behandeling. Kan gepolierd worden
voor nog meer glans. Kan dagelijks gereinigd worden met onze neutrale
detergenten.

PH 8

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

DE 2062 FLOOR WAX
HOOGGLANZENDE WAS MET TITANIUM

Is een zelfglanzende emulsie van de nieuwe generatie op basis van titanium.
In een dunne laag aangebracht, geeft hij een glanzende beschermlaag die
zeer resistent is en over een hoog antislip vermogen beschikt. Wordt op
elke ondergrond gebruikt zoals bij het bekleden van PVC, tegel, parket, enz.
Geeft een diepe schitterende en verrijkte glans.

PH 8

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L
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HORECA-COLLECTIVITEITEN-HYGIENE
DE 2135 FLOORSCRUBBER HEAVY –DUTY
REINIGER VOOR VLOERSCHROBMACHINES ZONDER
PARFUM

Alkalische reiniger/ontvetter voor industrieel gebruik. Kan in alle takken
van de industrie toegepast worden en voornamelijk daar waar men
extreme vervuilingen of met olie vervuilde oppervlakken aantreft zoals in
de petrochemie, raffinaderijen, transport, offshore, enz. Veroorzaakt geen
problemen bij vet afscheiderinstallaties. Is biologisch afbreekbaar.

0,8 à 10%

PH 11,2

CONDITIONERING :
10L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L

DE 2056 FLOOR CLEANER MANG
GEPARFUMEERDE VLOERREINIGER MANGO
Een reinigingsproduct met een aangenaam parfum, waarvan de formulering
is aangepast aan alle soorten vloeren. Hij is weinig schuimend, zodat
spoelen overbodig wordt. Reinigt gemakkelijk en efficiënt, geeft een
glanzend effect en laat een frisse geur na. Werkt op alle vettige vloeren
en alle soorten vlekken, zelfs de meest hardnekkige. Bevat geen fosfaten.
Deze nieuwe innoverende formule vormt geen gevaar voor het milieu bij
conform gebruik.

1 à 10%
PH 7,5

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

DE 2056 FLOOR CLEANER FR
GEPARFUMEERDE VLOERREINIGER RODE VRUCHTEN
Een reinigingsproduct met een aangenaam parfum, waarvan de formulering
is aangepast aan alle soorten vloeren. Hij is weinig schuimend, zodat
spoelen overbodig wordt. Reinigt gemakkelijk en efficiënt, geeft een
glanzend effect en laat een frisse geur na. Werkt op alle vettige vloeren
en alle soorten vlekken, zelfs de meest hardnekkige. Bevat geen fosfaten.
Deze nieuwe innoverende formule vormt geen gevaar voor het milieu bij
conform gebruik.

5 à 10%
PH 7,5
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CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

HORECA-COLLECTIVITEITEN-HYGIENE
DE 2056 FLOOR CLEANER PC
GEPARFUMEERDE VLOERREINIGER PERZIK
Een reinigingsproduct met een aangenaam parfum, waarvan de formulering
is aangepast aan alle soorten vloeren. Hij is weinig schuimend, zodat
spoelen overbodig wordt. Reinigt gemakkelijk en efficiënt, geeft een
glanzend effect en laat een frisse geur na. Werkt op alle vettige vloeren
en alle soorten vlekken, zelfs de meest hardnekkige. Bevat geen fosfaten.
Deze nieuwe innoverende formule vormt geen gevaar voor het milieu bij
conform gebruik.

1 à 10%
PH 7,5

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

DE 2056 FLOOR CLEANER P
GEPARFUMEERDE VLOERREINIGER APPEL
Een reinigingsproduct met een aangenaam parfum, waarvan de formulering
is aangepast aan alle soorten vloeren. Hij is weinig schuimend, zodat
spoelen overbodig wordt. Reinigt gemakkelijk en efficiënt, geeft een
glanzend effect en laat een frisse geur na. Werkt op alle vettige vloeren
en alle soorten vlekken, zelfs de meest hardnekkige. Bevat geen fosfaten.
Deze nieuwe innoverende formule vormt geen gevaar voor het milieu bij
conform gebruik.

1 à 10%
PH 7,5

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

DE 2056 FLOOR CLEANER M
GEPARFUMEERDE VLOERREINIGER MUNT
Een reinigingsproduct met een aangenaam parfum, waarvan de formulering
is aangepast aan alle soorten vloeren. Hij is weinig schuimend, zodat
spoelen overbodig wordt. Reinigt gemakkelijk en efficiënt, geeft een
glanzend effect en laat een frisse geur na. Werkt op alle vettige vloeren
en alle soorten vlekken, zelfs de meest hardnekkige. Bevat geen fosfaten.
Deze nieuwe innoverende formule vormt geen gevaar voor het milieu bij
conform gebruik.

1 à 10%
PH 7,5

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

DE 2056 FLOOR CLEANER L
GEPARFUMEERDE VLOERREINIGER LAVENDEL
Een reinigingsproduct met een aangenaam parfum, waarvan de formulering
is aangepast aan alle soorten vloeren. Hij is weinig schuimend, zodat
spoelen overbodig wordt. Reinigt gemakkelijk en efficiënt, geeft een
glanzend effect en laat een frisse geur na. Werkt op alle vettige vloeren
en alle soorten vlekken, zelfs de meest hardnekkige. Bevat geen fosfaten.
Deze nieuwe innoverende formule vormt geen gevaar voor het milieu bij
conform gebruik.

PH 7,5

5 à 10%

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L
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HORECA-COLLECTIVITEITEN-HYGIENE
DE 2057 NET FRESH NW
EXTRA GEPARFUMEERD REINIGINGSMIDDEL MET MUNT

Wordt als reinigingsmiddel gebruikt, ofwel puur verneveld, ofwel onder
verdunde vorm in een oplossing van 2% in water. Net Fresh laat een
langwerkende frisse geur na in de omgeving. Verdrijft de geur van urine,
braaksel en andere onaangename vervuilingen in openbare toiletten.
Verdrijft tevens de lucht van olie en baklucht, gemorst of verrot voedsel
in afvalbakken en containers bij restaurants alsook de lucht van natte
handdoeken, zweet en vochtigheid in sauna’s en kleedkamers bij
sportverenigingen.
5 à 10%
PH 9,2

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

DE 2057 NET FRESH FR
EXTRA GEPARFUMEERD REINIGINGSMIDDEL MET RODE
VRUCHTEN

Wordt als reinigingsmiddel gebruikt, ofwel puur verneveld, ofwel onder
verdunde vorm in een oplossing van 2% in water. Net Fresh laat een
langwerkende frisse geur na in de omgeving. Verdrijft de geur van urine,
braaksel en andere onaangename vervuilingen in openbare toiletten.
Verdrijft tevens de lucht van olie en baklucht, gemorst of verrot voedsel
in afvalbakken en containers bij restaurants alsook de lucht van natte
handdoeken, zweet en vochtigheid in sauna’s en kleedkamers bij
sportverenigingen.
5 à 10%
PH 9,2

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

DE 2057 NET FRESH O
EXTRA GEPARFUMEERD REINIGINGSMIDDEL MET
SINAASAPPEL

Wordt als reinigingsmiddel gebruikt, ofwel puur verneveld, ofwel onder
verdunde vorm in een oplossing van 2% in water. Net Fresh laat een
langwerkende frisse geur na in de omgeving. Verdrijft de geur van urine,
braaksel en andere onaangename vervuilingen in openbare toiletten.
Verdrijft tevens de lucht van olie en baklucht, gemorst of verrot voedsel
in afvalbakken en containers bij restaurants alsook de lucht van natte
handdoeken, zweet en vochtigheid in sauna’s en kleedkamers bij
sportverenigingen.
5 à 10%
PH 9,2

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

DE 2057 NET FRESH C
EXTRA GEPARFUMEERD REINIGINGSMIDDEL MET
CITROENx

Wordt als reinigingsmiddel gebruikt, ofwel puur verneveld, ofwel onder
verdunde vorm in een oplossing van 2% in water. Net Fresh laat een
langwerkende frisse geur na in de omgeving. Verdrijft de geur van urine,
braaksel en andere onaangename vervuilingen in openbare toiletten.
Verdrijft tevens de lucht van olie en baklucht, gemorst of verrot voedsel
in afvalbakken en containers bij restaurants alsook de lucht van natte
handdoeken, zweet en vochtigheid in sauna’s en kleedkamers bij
sportverenigingen.
5 à 10%
PH 9,2
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CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

HORECA-COLLECTIVITEITEN-HYGIENE

DE 2256 FLOOR CLEANER CONCENTRATED
GEPARFUMEERDE INDUSTRIELE VLOERREINIGER

Een reinigingsproduct met een aangenaam parfum, waarvan de
formulering is aangepast aan alle soorten vloeren. Hij is weinig schuimend,
zodat spoelen overbodig wordt. Reinigt gemakkelijk en efficiënt, geeft een
glanzend effect en laat een frisse geur na. Werkt op alle vettige vloeren
en alle soorten vlekken, zelfs de meest hardnekkige. Bevat geen fosfaten.
Deze nieuwe innoverende formule vormt geen gevaar voor het milieu bij
conform gebruik.

0,5 à 5%

PH 7,5

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 60L - 210L - 1000L

DE 2435 FLOORSCRUBBER PROFESSIONAL
REINIGER VOOR VLOERSCHROBMACHINES

Een zeer krachtige alkalische reiniger/ontvetter voor industriële
toepassingen, specifiek aanbevolen voor het schoonmaken van moeilijk te
behandelen vloeren. Kan in alle takken van de industrie toegepast worden
en voornamelijk waar men hardnekkige vervuilingen of met olie vervuilde
oppervlakken aantreft. Is biologisch afbreekbaar.

1 à 5%
PH 13,5

CONDITIONERING:
1L - 2L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L 1000L

DE 2051 DEGRAISSANT
INDUSTRIELE ONTVETTER
Alkalisch en hoog geconcentreerde vloeibare reiniger voor industriële
toepassingen. Om minerale oliën en vetten en andere vergelijkbare
vervuilingen te verwijderen. Door de spanning te breken, komen
de vervuilingen daadwerkelijk los en kunnen ze makkelijk worden
afgespoeld. Werkt de-emulionerend, veroorzaakt geen problemen in
olie/waterafscheiders. Met verschillende apparatuur toepasbaar. Goede
biologische afbreekbaarheid.

2 à 10%
PH 11, 5

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L
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HORECA-COLLECTIVITEITEN-HYGIENE
HY 1017-D DESPLUSIUM ®
DESINFECTEREND PRODUCT

Wordt gebruikt als desinfectiemiddel. Is efficiënt tegen een groot aantal
bacteriën en gisten. In vitro eveneens efficiënt tegen Trichophyton. De
te desinfecteren oppervlakken en materialen moeten bij voorkeur eerst
zorgvuldig gereinigd worden. Na gebruik van een detergent dient men de
gereinigde oppervlakken te spoelen met zuiver water om het te veel aan
detergent te verwijderen.
TOELATINGSNUMMER FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU : 3308B
CONDITIONERING :
500ML - 1L - 2L - 5L - 20L - 25L - 210L

0,8 à 4%

DE 2052 SUPER DEGRAISSANT
ALLESREINIGER

Zeer efficiënt voor het reinigen en ontvetten van vervuilde en vettige
oppervlakken zoals afzuigkappen, friteuses, keukens, tuinmeubelen,
autovelgen, motorblokken, enz. Hij verwijdert moeiteloos nicotine en
kan gebruikt worden op hout, metaal, kunststof, geverfde oppervlakken,
kleurhoudende stoffen en textiel. De enige echte biologisch afbreekbare
allesreiniger.

1 à 5%

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

DE 7152 Q LINQ UNO NF
REINIGER ONTVETTER NIET SCHUIMEND

Vloeibare niet schuimende geconcentreerde detergent die alle industriële
vervuiling verwijdert. Hij verzeept en verwijdert zonder probleem alle
vervuiling op basis van olie, plantaardige-, dierlijke- en minerale vetten,
eiwitten en gelijkaardige vervuilingen. Door zijn selectie van hoogwaardige
en door het FDA toegelaten oppervlakte-actieve stoffen heeft de formule
een superieure biologische afbreekbaarheid. Kan gebruikt worden in een
doseersysteem volgens HACCP norm.

PH 12,8

CONDITIONERING :
500ML - 1L - 10L - 20L - 25L - 60L - 210L - 1000L

DE 7154 Q LINQ DUO NF
REINIGER ONTVETTER SCHUIMEND

Vloeibare schuimende geconcentreerde detergent die alle industriële
vervuiling verwijdert in de voedingsindustrie. Hij verzeept en verwijdert
zonder probleem alle vervuiling op basis van olie, plantaardige-, dierlijkeen minerale vetten, eiwitten en gelijkaardige vervuilingen. Uiterst geschikt
voor het reinigen van productiemateriaal, productielijnen, enz.

PH 8,5
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CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 25L - 210L - 1000L

HORECA-COLLECTIVITEITEN-HYGIENE
DE 2254 KITCHEN DEGREASER
ONTVETTER VOOR DE VOEDINGSINDUSTRIE

Speciaal ontwikkeld voor het koud of warm ontvetten in de
voedingsindustrie. Voor het reinigen van muren en vloeren ( stenen vloeren,
tegels, geschilderde oppervlakken) plafonds, gootstenen, werktafels,
bereidingstafels, enz. Eveneens geschikt voor het reinigen van koelwagens
en tankwagens gebruikt voor het transport van levensmiddelen. Bijzonder
geschikt voor het reinigen en ontvetten van zeer vervuilde en vettige
oppervlakken zoals dampkappen, keukens, enz.

2 à 5%

PH 9

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L

HY 1079 ASEPT WIPES
GEIMPREGNEERDE DOEKJES VOOR DESINFECTIE

Worden gebruikt voor de ontsmetting van de handen; er dient niet
nagespoeld te worden. Na gebruik moet men de verpakking goed afsluiten
om uitdroging van de doekjes te vermijden. Wordt gebruikt in de landbouw
en voedingsindustrie.
TOELATINGSNUMMER FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU : NOTIFICATIE 831

Ph 7,5

CONDITIONERING :
150 Lingettes - 200 Lingettes
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HORECA-COLLECTIVITEITEN-HYGIENE
DE 2049 POLYCLEAN
POLYVALENTE REINIGER VOEDINGSGESCHIKT

Vloeibaar reinigings- en ontvettingsmiddel om vuil, olie, vet, roet, modder,
nicotine, enz. te verwijderen. Kan in de voedingsindustrie gebruikt worden.
Laat geen enkel residu achter; schuimt niet. Wordt met koud en warm
water gebruikt. De tensioactieve stoffen zijn voor meer dan 90% biologisch
afbreekbaar.

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 30L - 60L - 210L - 600L 1000L

1 à 10%
PH 13, 3

DE 2067 OVEN BRITE
GEL REINIGER VOOR AANGEBAKKEN VET

Weekt gecarboniseerde oliën los en lost ze op. Penetreert in de vervuiling
en dispergeert ze. Spoelt makkelijk en eenvoudig na. Maakt het gebruik van
spoelmiddelen overbodig. Vereenvoudigt moeilijke reinigingen. Verwijdert
ook Deze dikkere en aangebakken vetlagen, bakresten, gerookte resten,
enz. Product voor professioneel gebruik. Biologisch afbreekbaar. Niet
ontvlambaar.

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L

PH 13,5

DE 2068 SUPER CLEAN
GECONCENTREERDE REINIGER ONTVETTER

Deze vloeibare geconcentreerde reiniger bestaat uit een hoog percentage
actieve bastanddelen. Is uiterst geschikt voor het reinigen en ontvetten van
met olie of vet vervuilde oppervlakken. Laat ook toe de omgevingslucht
te behandelen. Universeel gebruik: geschikt voor verschillende soorten
apparaten. Is niet brandbaar en niet toxisch en verstoort de werking niet
van olie/water afscheiders niet. Volledig biologisch afbreekbaar. Door zijn
hoge concentratie is het product economisch in gebruik.

PH 9,8

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L

HY 1016 HYPLUSIUM®
REINIGINGS- EN DESINFECTEREND PRODUCT

Toegelaten toepassing : wordt gebruikt als reiniging/desinfectie product
tegen bacteriën en schimmels op oppervlakken, machines en materialen
in verzorgingstehuizen, agro- en voedingsindustrie en zwembaden; niet in
zwembadwater gebruiken. Na de reiniging en desinfectie van oppervlakken
altijd zorgvuldig spoelen met zuiver water.
TOELATINGSNUMMER FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU : 3108B

1 à 4%
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CONDITIONERING :
1L - 5L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L

HORECA-COLLECTIVITEITEN-HYGIENE
DE 2054 NETT. ALIMENTAIRE
SCHUIMENDE REINIGER VOEDINGSGESCHIKT

Schuimende vloeibare industriële reiniger, sterk geconcentreerd voor de
verwijdering van alle soorten vervuiling in de voedingsindustrie. Hij verzeept
en verwijdert zonder probleem vervuilingen op basis van plantaardige,
dierlijke en minerale oliën en vetten, eiwitten en gelijkaardige vervuilingen.
Uiterst geschikt voor de reiniging van productiematerialen, productielijnen,
enz.

1 à 5%
PH 8,5

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

DE 2154 NETT. ALIMENTAIRE
SUPER REINIGER VOEDINGSGESCHIKT
Zeer geschikt voor het reinigen en ontvetten van vuile en vettige
oppervlakken zoals dampkappen, friteuses, keukens, enz. Verwijdert
zonder problemen chocolade, eiwitten en specifieke vervuilingen in de
voedingsverwerking. Kan gebruikt op alle soorten hout en metalen,
kunststoffen, geverfde oppervlakken, stoffen, kleurvast textiel, enz.

2 à 5%

CONDITIONERING :
1L - 5L - 20L - 25L - 60L - 210L - 1000L
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HORECA-COLLECTIVITEITEN-HYGIENE
DE 2016 NETT MULTI USAGE
MULTIFUNCTIONELE REINIGER VOEDINGSGESCHIKT

Reinigend, emulgerend, ontvettend. Verwijdert voedingsresten, oliën,
vetten, smeeroliën, zwarte sporen van vervuiling, enz. Kan gebruikt
worden op alle oppervlakken zonder uitzondering en in alle sectoren.
Zeer economisch in gebruik, wordt tot 100 keer verdund. Aangename en
discrete limoen geur. Is gekleurd voor een industrieel huishoudelijk aspect.

2%
PH 7,7

CONDITIONERING :
500ML - 1L - 5L - 10L - 25L - 30L -60L - 210L 600L - 1000L

DE 2316 ALL PURPOSE CLEANER
ALLESREINIGER

Reinigend, emulgerend, ontvettend. Verwijdert voedingsresten, oliën,
vetten, smeeroliën, zwarte sporen van vervuiling, enz. Kan gebruikt
worden op alle oppervlakken zonder uitzondering en in alle sectoren.
Afwas, elektrische huishoudapparaten, ramen, vloeren, muren, meubelen,
materialen, mechanische onderdelen, enz. Zeer economisch in gebruik.
Aangename en discrete limoen geur. Neutrale pH, biologisch afbreekbaar.

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 60L - 210L - 1000L

PH 7,5

DE 9750 NETT. MULTI USAGE
ALLESREINIGER

Het is een veelzijdig geparfumeerde interieur reiniger die makkelijk te
spoelen is. Tast de oppervlakken niet aan. Is een goede reiniger voor
bevuilde oppervlakken, zelfs voor de meest hardnekkige vlekken. Is
een zuinige allesreiniger. Geschikt voor het reinigen van alle afwasbare
oppervlakken zoals geverfde oppervlakken, vloeren, plastic, betegelde
wanden, deuren, enz. Onderhoudt, geeft een afdoende glans en laat een
aangename parfum na.

CONDITIONERING :
5L - 10L - 20L - 25L - 60 - 210 - 1000L

PH 12,5

DE 2015 NETT.POLYVALENT
POLYVALENTE GEPARFUMEERDE REINIGER VOEDINGSGESCHIKT
Tast de oppervlakken niet aan en bevat ontkalkende eigenschappen.
Is een goede reiniger voor vervuilde oppervlakken, zelfs voor de meest
hardnekkige vlekken. Geschikt voor veelvuldig gebruik, economisch, niet
toxisch en niet corrosief. Zonder fosfaten, bevat anionische en non-ionische
tensiden, alsook sekwestranten.

2 à 5%
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CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 60L - 210L - 1000L

HORECA-COLLECTIVITEITEN-HYGIENE
ECO 9107 INTERIANE 07
VLOER REINIGER

Een geconcentreerd neutraal schoonmaakmiddel met aangenaam parfum
geschikt voor dagelijks onderhoud van alle verschillende types vloeren
en waterbestendige oppervlakken. Schuimt heel lichtjes en behoeft niet
nagespoeld te worden. Laat bovendien een glans na en een blijvende fris
ruikende geur. Biologisch afbreekbaar.

PH 7,5

CONDITIONERING :
1 - 5 - 10 - 20 -25

ECO 9108 INTERIANE 08
BIOLOGISCHE VLOER EN OPPERVLAKKEN REINIGER

Een zeer efficiënt concentraat geschikt voor het reinigen van vloeren
(tegels, parket, marmer, kunsthars, enz.) en allerlei oppervlakken
(keramiek, kunststof, email, roestvrij staal, enz.). Hij reinigt en ontvet zeer
doeltreffend en laat een aangename en langdurige «originele» parfum van
hygiëne en netheid na. Hij reinigt het vuil in de diepte en beschermt de
vloer door vuilafzetting te voorkomen. Hij is zuinig in gebruik.

PH 7

CONDITIONERING :
1 - 5 - 10 - 20 -25

ECO 9110 INTERIANE 10
INTERIEUR REINIGER

Een milde interieurreiniger geschikt voor dagelijkse reiniging van alle
waterbestendige oppervlakken. Heeft een aangenaam fris parfum en is
eenvoudig te spoelen. Gebruikt op alle waterbestendige oppervlakken
zoals : geschilderde oppervlakken, harde- en thermoplastische vloeren,
laminaat, wandtegels, deuren, PVC, schermen, enz. Is een universele
reiniger, voordelig in gebruik.

PH 10,3

CONDITIONERING :
1 - 5 - 10 - 20 -25

ECO 9113 INTERIANE 13
MULTIPURPOSE CLEANER OP ALCOHOL BASIS

Is een product met een uitstekend reinigend vermogen, aangenaam
geparfumeerd, economisch en eenvoudig te spoelen. Reinigt oppervlakken
grondig zonder te beschadigen en zonder sporen na te laten; heeft
ontkalkende eigenschappen. Reinigt sterk vervuilde oppervlakken,
verwijdert zelfs de meest hardnekkige vlekken. Is een universele reiniger,
voordelig in gebruik en niet corrosief.

PH 10,5

CONDITIONERING :
1 - 5 - 20 - 30
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HORECA-COLLECTIVITEITEN-HYGIENE
ECO 9307 FLORIANE 07
VLOER REINIGER

Een geconcentreerd neutraal schoonmaakmiddel met aangenaam parfum
geschikt voor dagelijks onderhoud van alle verschillende types vloeren
en waterbestendige oppervlakken. Schuimt heel lichtjes en behoeft niet
nagespoeld te worden. Laat bovendien een glans na en een blijvende fris
ruikende geur. Biologisch afbreekbaar.

PH 8

CONDITIONERING :
5L - DOSY

HY 1000 BIO WASTE DIGESTER
ENZYMATISCHE BEHANDELIG VAN VETVANGPUT/SUPER
GECONCENTREERD

De behandeling starten na een voorafgaande reiniging om optimaal
resultaat te bekomen. Wanneer er een gedeeltelijke verstopping is, of een
reiniging is niet mogelijk of wenselijk, verwijder eerst de prop alvorens
de afvoerkanalen te behandelen. Men zal de behandeling bij voorkeur
uitvoeren wanneer er weinig gebruik is van de afvoerkanalen, zodat heet
water en detergenten van vaatwasmachines de actie van de enzymen niet
verstoren.

PH 7,5
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CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 60L - 210 - 1000L

HORECA-COLLECTIVITEITEN-HYGIENE
DE 2018 INTERIANE 08
BIOLOGISCHE VLOER EN OPPERVLAKKEN REINIGER

Een zeer efficiënt concentraat geschikt voor het reinigen van vloeren (tegels,
parket, marmer, kunsthars, enz.) en allerlei oppervlakken (keramiek,
kunststof, email, roestvrij staal, enz.). Hij reinigt en ontvet zeer doeltreffend
en laat een aangename en langdurige «originele» parfum van hygiëne en
netheid na. Hij reinigt het vuil in de diepte en beschermt de vloer door
vuilafzetting te voorkomen. Hij is zuinig in gebruik.

PH 7

1 à 10%

CONDITIONERING :
500ML - 1L - 5L - 20L - 25L - 60L - 210L 600L - 1000L

ECO 9704 SANIRIANE 04
DAGELIJKSE SANITAIRE REINIGER

Is een geconcentreerde mild zure dagelijkse reiniger geschikt voor
het onderhoud van het sanitair (toilet, urinoirs, douches, badkamers,
wastafels, tegelwanden, vloeren enz.). Verwijdert lichte kalkaanslag en
organische vervuiling en laat een aangename blijvende bloemenparfum
na. Regelmatig gebruik voorkomt de vorming van kalkaanslag en kalkzeep.

PH 2,5

CONDITIONERING :
1 - 750 - 1-5

AC 4020 SANITARY GEL
DAGELIJKSE GEL ONTKALKER

Reinigende en ontkalkende gel voor sanitair zoals gootstenen, WC- potten,
urinoirs en badkuipen. Verwijdert snel urinesteen en kalkaanslag op alle
oppervlakken. Geeft behandelde oppervlakken hun oorspronkelijke glans
terug. Kan worden gebruikt op horizontale en verticale oppervlakken.

PH 1,5

CONDITIONERING :
750ML - 1L

DE 2011 MOLD WHITENER
ANTI-SCHIMMEL BLEEKMIDDEL

Gechloreerd schoonmaakmiddel om schimmel te verwijderen op de
tegelvoegen en siliconen in de keuken en badkamer (douche gordijnen).

PH 13

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 210L
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HORECA-COLLECTIVITEITEN-HYGIENE
DE 2070 DETARTRANT DOUX
ZACHTE NIET ZURE ONTKALKER

Alkalisch product, niet corrosief, zonder zuren. Tast de gebruikelijke metalen,
kunststoffen en rubber niet aan. Lost kalkafzettingen op. Dampt niet en
veroorzaakt geen corrosieproblemen. Vermindert problemen veroorzaakt
door hard water. Voorkomt kalkafzettingen in stoomketels en wisselaars,
blijft stabiel tot 180 à 200 °C. Doet het werk van de zuren als ontkalker
zonder het gevaar van waterstofbroosheid. Garandeert een betere werking
en omzetting in warmte.

10 à 20%
PH 11

CONDITIONERING :
10L - 20L - 30L - 60L - 120L - 210L

AC 4030 DETERGENT ACIDE
ZURE DIEPTEREINIGER GECONCENTREERD

Reiniger en ontvetter die vervuilingen van olie, vet, stof, enz. emulsioneert.
Voor dagelijks huishoudelijk of sanitair gebruik op vloeren, muren, tafels,
meubels. Werkt ontkalkend- reducerend: verwijdert lichte kalkaanslag;
reduceert en reinigt inox, koper, aluminium, enz. Is gelijk een zure
dieptereiniger die hygiënisch reinigt. Economisch en veilig in gebruik,
zonder sterke zuren. Geen aantasting van metalen. Passiverend.

CONDITIONERING :
1 - 2 - 5 - 10 - 25 - 30 - 210

PH 1,8

AC 4022 D-SCALE
ONTKALKER VOOR MACHINES

Voorkomt de vorming van ketelsteen. Verwijdering van kalk in watercircuits,
leidingen, wisselaars, reservoirs, stoomketels, reinigingsmaterialen onder
druk, enz.

CONDITIONERING :
1L

PH 0,1

AC 4018 SCALE FREE
ONTKALKER VOOR VAATWASMACHINES

Verwijdert kalkaanslag en ketelsteen. Is volledig oplosbaar in water en laat
geen residu na. Geconcentreerd product, 1 liter kan verdund worden met
10 tot 50 liter water afhankelijk van het type te behandelen machine en de
kalkaanslag. Is veilig voor machines in metaal, maar is krachtig genoeg om
zwarte kalkaanslag op te lossen.

2 à 10%
PH 1
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CONDITIONERING :
1L - 2L - 5L - 10L - 30L

HORECA-COLLECTIVITEITEN-HYGIENE

HY 1100 BIO SANI CLEANER
BIO REINIGER VOOR SANITAIRE RUIMTES

Bevat biologische natuurlijke tensioactieven en speciaal aangepaste
en uitgekozen bio surfactanten. Neutrale pH, biologisch afbreekbaar.
Bevat aerobe micro-organismen die de endogene bacteriën stimuleren.
Breekt organisch materiaal af en reinigt. Verwijdert geuren van urine en
uitwerpselen en laat een aangenaam parfum na. Is zeer geconcentreerd,
kan sterk verdund worden en blijft toch zeer efficiënt.

CONDITIONERING:
1L - 2L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L

Ph 7,5

DE 2216 CONCENTRE SANITAIRE
GECONCENTREERDE OPLOSSING VOOR SANITAIR

Polyvalent product , saneert, ontgeurt door stopzetten van de gisting
en verwijdert geuren veroorzaakt door micro-organismen. Gemiddelde
schuimvorming. Compatibel met automatische doseersystemen.

1 à 5%

PH 7,7

CONDITIONERING :
5L - 25L

AC 4050 DRAIN OPENER
KRACHTIGE ONTSTOPPER

Bestaat voor 100% uit actieve zuren en is de meest krachtige ontstopper
op de markt. Is beter dan de klassieke alkalische producten, zelfs in
poeder- of parelvorm. Er volgt een onmiddellijke krachtige ontstopping van
afvoerleidingen, buizen, gootstenen, sifons, bad, wc, douches, vetvangput
met korst, enz. zonder te demonteren (economisch).

PH 0,1

CONDITIONERING :
1L
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HORECA-COLLECTIVITEITEN-HYGIENE
AC 4013 WC GEL
ONTKALKENDE SANITAIRE GEL

Ontkalkende reinigingsgel voor WC potten, urinoirs en sanitair in
dagelijks gebruik. Bevat een organisch zuur. Zonder gevaar voor
septische putten.

2 à 10%
PH 1

CONDITIONERING :
750ML - 1L

AC 4021 DÉTARTRANT GEL
ONTKALKENDE SANITAIRE GEL

Reinigende en ontkalkende gel voor sanitaire voorzieningen zoals
gootstenen, WC- potten, urinoirs en badkuipen. Verwijdert snel kalk en
urinesteen op alle oppervlakken. Geeft behandelde oppervlakken hun
oorspronkelijke glans terug. Veilig voor de meeste oppervlakken. Kan
worden gebruikt op horizontale en verticale oppervlakken.

PH 1,5

CONDITIONERING :
750ML - 1L - 5L

ECO 9705 SANIRIANE 05
BIOLOGISCHE SANITAIRE REINIGER

Is een sterk geconcentreerd product dat geschikt is voor het onderhoud van
het sanitair (toilet, urinoirs, douches, badkamers, enz.), hun oppervlakken
(keramiek, kunststof, email, roestvrij staal, enz.) en voor het onderhoud
van hun leidingen. Hij stopt onmiddellijk de slechte geuren aan de bron
dankzij de werking van de bio surfactanten. Hij reinigt in de diepte en
verwijdert kalkaanslag, elimineert vetophopingen, kalk en urinesteen,
onderhoudt leidingen en sifons voor afvoer door een aerobe flora op te
bouwen, bevordert de goede werking van septische putten en voorkomt
verstopping.
PH 2,5

CONDITIONERING :
1 750 - 1-5

DE 2170 NEW CERANET
SCHUURCREME

Schuurmiddel en reinigingsmiddel voor sanitair, gootstenen, toiletpotten,
urinoirs, baden, enz. Verwijdert snel ketelsteen en kalkafzetting op alle
oppervlakken. Geeft de behandelde oppervlakken hun oorspronkelijke
uitzicht terug. Tast de gebruikelijke metalen, kunststof en rubber niet aan.
Lost kalk en roest op. De gel presentatie zorgt voor langer contact met het
oppervlak; een langere contacttijd resulteert in een efficiëntere reiniging in
de diepte van kalk en kalkafzettingen.

PH 9,6
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CONDITIONERING :
250ML - 500ML - 1L

HORECA-COLLECTIVITEITEN-HYGIENE
AC 4420 URIN OXY CLEAN
URINESTEEN REINIGER

Wordt gebruikt om urinesteen en kalksteen te verwijderen. Ook uiterst
efficiënt als ontstopper. Een regelmatig gebruik voorkomt of vermindert
aanzienlijk slechte en onaangename geuren.

PH 0,9

CONDITIONERING :
1L

DE 2003 CRYSTAL-KLAAR
OPPERVLAKKEN REINIGER

Is een product met veel voordelen. Het laat op de behandelde oppervlakte
een mono moleculaire film na die sporen van vingers, vuiligheid en statische
geladenheid tegengaat. Doet oppervlakken glanzen zonder strepen na te
laten. Heeft een anti-condens effect (waasvrij). Reinigt met zachtheid
alle oppervlakken, zoals ramen, vitrines, autovoorruiten, spiegels, kristal,
tegels, porselein, kunststof, keramiek, TV schermen, computerschermen,
enz.

CONDITIONERING :
500ML - 1L - 5L - 10L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L

AC 9704 SANIRIANE 4
DAGELIJKSE SANITAIRE REINIGER

Is een geconcentreerde mild zure dagelijkse reiniger geschikt voor
het onderhoud van het sanitair (toilet, urinoirs, douches, badkamers,
wastafels, tegelwanden, vloeren enz.). Verwijdert lichte kalkaanslag en
organische vervuiling en laat een aangename blijvende bloemenparfum
na. Regelmatig gebruik voorkomt de vorming van kalkaanslag en kalkzeep.

PH 2,5
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HORECA-COLLECTIVITEITEN-HYGIENE
ECO 9103 INTERIANE 03
WINDOW SHINE GLASREINIGER

Is een kant- en- klare reiniger op alcoholbasis voor het verwijderen van
vuil op alle glanzende oppervlakken zonder strepen na te laten. Vetresten,
vuilafzettingen en nicotinesporen worden zonder probleem verwijderd.
Reinigt grondig alle oppervlakken zoals vensters, spiegels, glazen
vitrinekasten, autoruiten, kunststof oppervlakken, porselein, keramiek,
televisieschermen, computerschermen, enz. Zonder amoniak. Biologisch
afbreekbaar.

CONDITIONERING :
1 - 5 - 10 - 20 -25

PH 8

DE 2203 CRYSTAAL-KLAAR CONCENTRE
GLAS REINIGER GECONCENTREERD

Is een product met veel voordelen. Het laat op de behandelde oppervlakte
een mono moleculaire film na die sporen van vingers, vuiligheid en statische
geladenheid tegengaat. Doet oppervlakken glanzen zonder strepen na te
laten. Heeft een anti-condens effect (waasvrij). Reinigt met zachtheid
alle oppervlakken, zoals ramen, vitrines, autovoorruiten, spiegels, kristal,
tegels, porselein, kunststof, keramiek, TV schermen, computerschermen,
enz.

5 à 10%

PH 7,5

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 30L

DE 2303 NETTOYANT VITRE CONCENTRE
GLAS REINIGER GECONCENTREERD

Is een product met veel voordelen. Het laat op de behandelde oppervlakte
een mono moleculaire film na die sporen van vingers, vuiligheid en statische
geladenheid tegengaat. Doet oppervlakken glanzen zonder strepen na te
laten. Heeft een anti-condens effect (waasvrij). Reinigt met zachtheid
alle oppervlakken, zoals ramen, vitrines, autovoorruiten, spiegels, kristal,
tegels, porselein, kunststof, keramiek, TV schermen, computerschermen,
enz.

2 à 10%

PH 7,6

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 25L - 30L

DE 2103 NETT. VITRE
GLAS REINIGER RTU

Is een product met veel voordelen. Het laat op de behandelde oppervlakte
een mono moleculaire film na die sporen van vingers, vuiligheid en statische
geladenheid tegengaat. Doet oppervlakken glanzen zonder strepen na te
laten. Heeft een anti-condens effect (waasvrij). Reinigt met zachtheid
alle oppervlakken, zoals ramen, vitrines, autovoorruiten, spiegels, kristal,
tegels, porselein, kunststof, keramiek, TV schermen, computerschermen,
enz.

PH 7,5
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CONDITIONERING :
250ML - 1L - 5L - 10L - 25L - 30L - 60L - 210L 600L - 1000L

HORECA-COLLECTIVITEITEN-HYGIENE
AE 5010 GLASS CLEAN
SCHUIMREINIGER VOOR RAMEN

Mengsel van alcoholen, tensiden en gedemineraliseerd water. Aanbevolen
voor de reiniging van ramen en verzilverde, gepolierde gechromeerde
oppervlakken, spiegels, autoruiten, beeldbuizen, plexiglas, inox,
aluminium, enz. Reinigt en ontvet gelamineerde oppervlakken.

DE 2083 NETT. A SEC
DROOGSHAMPOO TAPIJTREINIGER

Dit product bestaat uit miljoenen super absorberende deeltjes,
geïmpregneerd met detergenten en oplosmiddelen. Door het tapijt te
borstelen penetreren de actieve stoffen in de kern van de vlekken en de
vervuiling. Deze laatste worden vloeibaar gemaakt en geabsorbeerd door
de deeltjes.

CONDITIONERING :
1L - 10L - 20L - 33L

DE 2027 TEXTILKLAAR
TAPIJTSHAMPOO

Tapijtreinigers moeten voldoen aan een aantal eisen afhankelijk van
het te reinigen oppervlak en de gebruikte apparatuur: niet-schuimend
- snel en efficiënt reinigingsmiddel- veilig voor de tapijten en stoffen –
geen residu na de reiniging op de vezels. Textilklaar beantwoordt aan al
deze voorwaarden. Hij verfrist de kleuren van vloerkleden, tapijten en
autostoelen en vrijwaart ze van statische elektriciteit. Hij is geschikt om
met mechanische reinigingsapparaten zoals monobross en injectie-extractie
machine te gebruiken; kan ook direct met een pulvo aangebracht worden.

PH 7,5

CONDITIONERING :
500ML - 1L - 2L - 5L - 10L - 25L - 30L - 210L
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HORECA-COLLECTIVITEITEN-HYGIENE

AE 5025 REODOR
GEURNEUTRALISATOR - GEURVERFRISSER

Neutralisatie en absorptie van slechte geuren ( huishoudelijke, enz.). Een
hoog technologische formule met specifieke absorberende eigenschappen
die, in tegenstelling tot gewone parfums die slechte geuren maskeren, ze
neutraliseren door absorptie en vertering.

AE 5027 FINODOR
ABSORPTIE- NEUTRALISATIE SLECHTE GEUREN

Neutralisatie en absorptie van slechte geuren. Dankzij de hoog
technologische formule met specifieke absorberende eigenschappen
maskeert ze niet de slechte geuren zoals gewone parfums, maar
neutraliseert ze door absorptie en vertering. Heeft een lichte citronella
parfum. Deze lichte parfum laat toe onmiddellijk volledig of gedeeltelijk
de slechte geur te maskeren, gedurende de tijd die de absorberende en
bactericide moleculen nodig hebben om te werken.
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HORECA-COLLECTIVITEITEN-HYGIENE
AE 5121 - AE 5149 FRESHWIND
GEURVERFRISSER

Een uitgebreid aanbod van verschillende parfums in het assortiment, zoals
«lemon fresh «,» mint fusion «,» cherry «,» mango «, enz. De betoverende
en originele geuren laten toe aan ieders smaak te beantwoorden of
“Olfactorische routine” te vermijden. Bij veelvoudig gebruik in verschillende
ruimten kan gebruik gemaakt worden van een programmeerbare dispenser
(ref. MA 9013) om geurverfrissing te verzekeren.

SP 8013 NEUTRALISEUR D’ODEUR
GEURNEUTRALISATIEMIDDEL

Sterk geconcentreerde geur neutralisator. De formule bestaat uit een selectie
grondstoffen die de slechte geurmoleculen absorberen en niet alleen het
probleem maskeren door een aangenaam parfum. Is ontwikkeld voor het
neutraliseren van zwavelhoudende chemische formules zoals zwavelzuur
en mercaptanen ( THT,THD, enz.). Ook toepasbaar voor andere geuren in
de chemische en petrochemische industrie. Afhankelijk van de aard van
de slechte geur, wordt de verdunde formule ofwel verneveld (druppeltjes)
rondom de slechte geurbron of wel direct op het verontreinigde oppervlak.

PH 7,5

CONDITIONERING :
1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 60

SP 8912 DESODOR 20
GEURNEUTRALISATOR

Sterk geconcentreerde geur neutralisator. De formule bestaat uit een
selectie grondstoffen die de slechte geurmoleculen absorberen en niet
alleen het probleem maskeren door een aangenaam parfum. Is ontwikkeld
voor het neutraliseren van zwavelhoudende chemische formules zoals
zwavelzuur en mercaptanen ( THT,THD, enz.). Ook toepasbaar voor andere
geuren in de chemische en petrochemische industrie.

CONDITIONERING :
5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 60 - 210

HY 1030 BIO ODOR DIGESTER
BIO ONTGEURDER- ONTVETTER

Behandeling van leidingen en sifons. Diepgaande reiniging met sterke
blijvende ontgeuring. Ontgeurt en lost vet- en slijksporen op. Niet
polluerend, bevat geen chloorbenzeen. Voor meer dan 90% biologisch
afbreekbaar. Verbetert de afvloeiing. Voorkomt de groei van microorganismen. Snelle dispersie van natuurlijke en dierlijke vetten. Verwijdert
onaangename geuren en laat een aangenaam parfum na. Is zeer
geconcentreerd en kan sterk verdund worden zonder zijn efficiëntie te
verliezen. Wordt manueel of in machines gebruikt. Bevat geen agressieve,
zure of alkalische stoffen, noch koolwaterstoffen op petroleum basis.
2 à 8%

CONDITIONERING :
500ML - 1L - 2L - 5L - 20L - 25L - 210L - 1000L
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HORECA-COLLECTIVITEITEN-HYGIENE
DE 2012 PERFECT SMELL
ECOLOGISCHE GEURVERNIETIGER

Een ecologische atmosferische geurvernietiger die slechte geuren elimineert
en een aangename frisse parfum nalaat. Hij verwijdert met succes
tabaksgeur alsook stankoverlast van lichamelijke of dierlijke oorsprong.
Beschikbaar in: Lavendel DE2012/L
Perzik DE2012/PC
Citroen DE2012/C
Munt DE2012/M
Andere parfums zijn mogelijk.

PH 5,1

CONDITIONERING :
250ML - 500ML - 1L

HY 1088 REODOR
ONTGEURDER

Het bestrijden van alle geurproblemen: toiletten, sanitair, vestiaires,
opslagruimtes van vuilbakken, containers, vuilniskokers, luchtkokers,
dierenverblijfplaatsen, tapijten, vloerbekleding, behang, enz. Preventieve
en doeltreffende behandeling met blijvend resultaat. Laar een
geparfumeerde, lichte en frisse geur na en werkt onmiddellijk. Klaar voor
gebruik.

HY1088/M Munt, HY1088/C Citroen, HY1088/L Lavendel, HY1088/NW
New airwave, HY1088/P Perzik

Ph 7,5
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CONDITIONERING :
250ML - 500ML - 900ML - 1L - 5L - 25L

HORECA-COLLECTIVITEITEN-HYGIENE
AE 5046 SOLVENTEX
SNEL VERDAMPENDE ONTVETTER

Is een ontvettingsproduct op solventbasis geschikt voor het reinigen en
voorbereiden van oppervlakken die sterk vervuild zijn. Uitstekend voor het
verwijderen van vetten en oliën. Zeer geschikt om inkt te verwijderen.
Product met hoge zuiverheid, geschikt voor het ontvetten van elektrische
materialen. Veilig voor gebruik op kunststoffen met hoge dichtheid en
elastomeren.

AE 5081 FOOD SPRAY LUBRICANT
TRANSPARANT SMEERMIDDEL VOEDINGSKWALITEIT

Smeermiddel voor materialen in de voedingssector ; specifiek aangepast
voor het smeren in moeilijke omstandigheden. Geurloos, zonder smaak en
neutraal tegenover voedingsmiddelen. Vormt geen druppels, loopt niet af,
excellente hechting die toevallige vervuilingen vermijdt. Zeer goed bestand
tegen water, vocht, zure omgeving of lage alkaliteit. Is compatibel met de
meeste elastomeren en kunststoffen.

AE 5084 HIGH PRESSURE LUBRICANT
SMEERVET MET PTFE

Smeerolie PTFE geschikt voor de voedingsindustrie. Smeermiddel voor
materialen die in de voedingsindustrie gebruikt worden. Zeer goede vocht
en waterresistentie, alsook tegen stoom en zuren. Kan toegepast worden
onder hoge druk. Verbetert aanzienlijk het wrijvingscoëfficiënt. Beschermt
tegen corrosie en verlengt aanzienlijk de levensduur van instrumenten.
Volledig neutraal voor metalen.

AE 5086 LUSTRANT
GLANS- SMEERMIDDEL ZONDER SILICONEN

Polyvalent product dat geschikt is voor moeilijk te ontvormen mallen, ter
vervanging van siliconen. Laat achteraf schilderen, zeefdruk en decoratie
toe. Kleurloos en geurloos product, specifiek anti-kleef aan de raakvlakken.
Kan ook als smeermiddel gebruikt worden in zuivere omgeving, of bij
operaties onder druk of vochtwerend. Wordt eveneens ingezet om
oppervlakken glanzend te maken . Duurzame glans zonder vergeling.
Bevat geen schuurmiddelen.
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HORECA-COLLECTIVITEITEN-HYGIENE
AE 5092 ALUNOX
BESCHERMING VAN INOX EN ALUMINIUM

Vormt een beschermingsfilm die geen wax, polymeren of zuren bevat.
Verwijdert vetten, vervuilingen, vetsporen, krijt, viltstift en watersporen.
Laat geen doffe film na. Bij regelmatig gebruik stoot hij stof af, waardoor
de oppervlakken in inox of aluminium glanzend blijven. Is zeer geschikt
in vochtige omgeving omdat hij een barrière tegen het vocht vormt. Hij
minimaliseert ook de corrosieve effecten van zeewater en natuurlijke
elementen. Wordt gebruikt in fabrieken, instellingen, keukens, burelen,
luchthavens, hotels, hospitalen, enz. Overal waar roestvrij staal en
aluminium gereinigd en gepolierd moeten worden.

AE 5014 MULTIFOAM
MULTIFUNCTIONELE SCHUIMREINIGER

Snelle reinigende actie : verwijdert alle vervuilingen op alle oppervlakken.
Dankzij zijn actieve bestanddelen, dringt het product diep in de vervuiling
door en verwijdert moeiteloos het meeste vuil, hardnekkige vlekken,
vingerafdrukken, sporen van dierlijke- en plantaardige oorsprong, vet,
modder, klei enz. Heeft tevens een krachtige ontgeuring.

AE 5003 DEGRIPPANT
KRUIPOLIE VOEDINGSGESCHIKT

Desoxiderend, losmakend, penetrerend, smerend, vochtwerend,
anticorrosief, reduceert wrijving, verwijdert teer en rubber. Stabiele
formulatie met zeer geringe oppervlaktespanning. Gegarandeerd zonder
silicone, zonder zuren, zonder oxydanten. Bevat een natuurlijk plantaardig
derivaat.

AE 5011 AGRUMEX
SCHUIMREINIGER

Reinigende mousse met een sterk reinigend vermogen om alle soorten
vervuiling te verwijderen, zelfs de meest hardnekkige zoals teer, bitumen en
dierlijke en plantaardige vetten. De behandelde oppervlakken krijgen een
glanzend effect, aluminium en gepolijste inox inbegrepen. Kan paradoxaal
ook gebruikt worden op glas en transparante kunststoffen mits voldoende
droog te wrijven. Deze schuimreiniger tast geen vernis of kunststof aan.
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HORECA-COLLECTIVITEITEN-HYGIENE

AE 5036 FLY OUT
INSECTICIDE IN SPUITBUS

Dit product is bestemd voor professioneel gebruik ter bestrijding van
vliegende insecten (vliegen, muggen, enz.) in woningen, industriële
gebouwen, restaurants, keukens, cafés, kantines enz. Te gebruiken met
de hand of met een daartoe voorziene automatische dispenser. Draagt bij
tot een betere hygiëne.
TOELATINGSNUMMER. FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU :10907B

AE 5070 TOBAN VOLANT
INSECTICIDE VOOR VLIEGENDE INSECTEN

Is een krachtige spuitbus bestemd voor professioneel gebruik ter
bestrijding van vliegende insecten in woon -, werk - en verblijfruimten.
TOBAN bestrijdt ogenblikkelijk vliegen, muggen, wespen, motten en ander
ongedierte. Combineert de zeer snelle aanvangswerking met een lange
nawerking.
TOELATINGSNUMMER FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU :211B

AE 5071 TOBAN RAMPANT
INSECTICIDE VOOR KRUIPENDE INSECTEN

Krachtig insecticide in spuitbus voor kruipende insecten in woon-, werken verblijfsruimten. Bestrijdt ogenblikkelijk mieren, kakkerlakken, kevers,
zilvervisjes, vlooien en ander ongedierte. TOBAN combineert een zee snelle
aanvangswerking met een lange nawerking. Rechtstreeks de plaatsen
bespuiten waar het ongedierte voorkomt. Tevens de plaatsen behandelen
waar insecten zich regelmatig ophouden zoals barsten, spleten, achter
plinten,enz.
TOELATINGSNUMMER FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU :211B
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