




Beste milieubewuste klant,

Als eco-pionier werkt Werner & Mertz aan een groenere toekomst voor iedereen. Duurzaamheid is daarom de belangrijkste 
norm waaraan we onze bedrijfsvoering en beslissingen dagelijks toetsen. Dit betekent in de praktijk dat we ons op elk 
moment toeleggen op het realiseren van een optimale eco-effectiviteit.

Prioritaire aandacht gaat naar het gebruik van duurzame materialen, het recyclagepotentieel van dit materiaal, de inzet 
van hernieuwbare energie bij de productie, een milieuvriendelijk CO2-beheer, een optimaal waterbeheer en een duurzaam 
sociaal beleid. 

Dit zijn één voor één parameters waarop het prestigieuze Cradle to Cradle CertifiedCM -assessmentprogramma zich heeft 
gebaseerd.

We hebben deze toets met glans doorstaan. Sterker: green care PROFESSIONAL is wereldwijd het eerste assortiment 
producten in de professionele schoonmaak dat het Cradle to Cradle® Gold certificaat mocht ontvangen. 

De selectie bestaat uit acht innovatieve en vooral eco-effectieve professionele schoonmaak- en onderhoudsmiddelen die 
reeds het Europees Ecolabel dragen. Een tweede en objectieve bevestiging dat ons handelen consequent is, met als missie 
een duurzame leefomgeving creëren.

Dit bewijst bovendien dat eco-effectiviteit en doeltreffendheid perfect samengaan. In de wetenschap dat onze producten 
aan de strengste milieunormen voldoen, hebt U met Werner & Mertz de juiste vertrouwenspartner die uw duurzame visie op 
het onderhoud van uw leefomgeving ondersteunt.

In deze catalogus leest u alles over onze duurzame aanpak en de nieuwste generatie van producten die we voor U hebben 
ontwikkeld om een doeltreffende en milieuvriendelijke oplossing te bieden voor Uw schoonmaak.

Samen werken we aan een beter milieu en dragen we zorg voor de toekomstige generaties.

Samen maken we het verschil.

Eric Van Raemdonck
General Manager
Werner & Mertz Benelux sa/nv

VOORWOORD

Samen zorg dragen voor toekomstige generaties



■ Uitstekende prestaties

■ Pionier in integrale duurzaamheid

■ Permanente inspanningen voor continue 
   innovatie om op alle vlakken de best-in-class 
   te worden.

■ Bewezen kwaliteit

■ Aanbieder van oplossingen met duurzame 
   basis

■ Bedrijfszekerheid, veiligheid en  
   doeltreffendheid naast constante 
   inspanningen voor duurzaamheid.

Sterke merken, gekwalificeerd en gemotiveerd personeel ondersteunen ons voortdurend in het 
streven naar duurzaamheid. Zij verzekeren de toekomst van Werner & Mertz Professional als Europese 
marktleider en pionier in professionele schoonmaak.

Onze vertrouwde merken hebben verschillende profielen, maar dezelfde duurzame basis.

VERTROUWDE MERKEN

Werner & Mertz Professional is pionier in hoogwaardige en volledig duurzame reinigings- en 
onderhoudsproducten voor professionals uit de institutionele en industriële sector. De twee leidende 
Europese merken van Werner & Mertz zijn tana PROFESSIONAL en green care PROFESSIONAL.

De groep Werner & Mertz, die al meer dan 145 jaar actief is, heeft altijd veel belang gehecht aan het 
behoud van de natuurlijke rijkdom, de bescherming van de biodiversiteit en de principes van een 
ecologische en duurzame commerciële aanpak: de onderneming ziet duurzaamheid niet als een 
voorbijgaande trend, wel als een bedrijfstraditie die dagelijks in praktijk wordt omgezet.

WIJ BRENGEN DUURZAAMHEID TOT LEVEN

WERNER & MERTZ
HET BEDRIJF

ONZE VERTROUWDE MERKEN HEBBEN EEN VERSCHILLEND
PROFIEL, MAAR DEZELFDE DUURZAME BASIS
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CRADLE TO CRADLE® PRINCIPE : Ontginnen – Produceren & Gebruiken – Hergebruiken

OPLOSSINGEN BIEDEN       VOOR HETE HANGIJZERS OP HET
VLAK VAN MILIEU ZOALS SCHONE LUCHT, BODEM, WATER EN ENERGIE.

Cradle to Cradle® zet productieprocessen om in een positieve kracht voor maatschappij, economie en 
onze planeet. In combinatie met de andere Ecolabels gaat Cradle to Cradle® verder dan prestaties alleen 
en voldoet het aan alle belangrijke eisen voor een integraal duurzaam productdesign.

DE JUISTE DINGEN JUIST DOEN

ONTWORPEN
ALS NUTRIËNT

Vervangen van
vernietigde middelen

Vernietiging van
schaarse middelen

Verbruiken

Produceren

Ontginnen

VAN DE WIEG TOT HET GRAF – éénweg design

*Cradle to Cradle® is een geregistreerd handelsmerk van McDonough Braungart Design Chemistry LLC (MBDC). De Cradle to CradleCM-certificering is een exclusief keurmerk van het Cradle to 
Cradle Products Innovation InstituteSM (C2CPII).

PLANTEN
BIOLOGISCHE

VOEDINGSSTOFFEN

TECHNISCHE
VOEDINGSSTOFFEN

RECYCLING

GEBRUIK

GEBRUIK

BIOLOGISCHE
AFBREEKBAARHEID

Biologische cyclus
voor consumptiegoederen

bv.: chemische
schoonmaakmiddelen

Technische cyclus
voor service
producten

bv.: verpakking



Meest Doeltreffende Reiniging met                                           Product Design

Wereldwijd het eerste uitgebreid assortiment  reinigings- en verzorgings-

producten met het Cradle to Cradle CertifiedCM Gold Certificaat (Verpakking Silver Level) 
 

Deze innovatie zorgt voor een revolutie binnen de professionele schoonmaak:

n Hoge reinigingsefficiëntie bewezen door de EU-Ecolabel certificering

n Veilig voor mens- en milieuwelzijn  door het revolutionair en totaal duurzaam

product design Cradle to Cradle CertifiedCM.

Voor meer informatie, neem contact met ons op: infos@werner-mertz.com
Werner & Mertz Benelux nv | Drève Richelle 161 K | B-1410 Waterloo 
Tel +32 (0)2 352 04 00 | www.integrally-sustainable.com

green care PROFESSIONAL – De nieuwe revolutionaire kwaliteitsstandaard:
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A REVOLUTION   

 THAT UNIFIES.
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ONZE VERTROUWDE MERKEN HEBBEN EEN VERSCHILLEND 
PROFIEL, MAAR DEZELFDE DUURZAME BASIS

BELANGRIJKSTE SECTORENBELANGRIJKSTE SECTOREN

INTEGRAAL DUURZAME, KRACHTIGE OPLOSSINGEN

VEILIG VOOR MENS EN MILIEU

VLOEREN & OPPERVLAKKEN SANITAIRE RUIMTES KEUKENS

WASSERIJ INDUSTRIE PERSOONLIJKE VERZORGING

UW ONDERNEMING BESCHERMEN

DIENSTENVERSTREKKERS
FACILITY MANAGEMENT

SCHOONMAAKBEDRIJVEN
CATERERS

EXPERTISEGEBIEDEN

OVERHEIDSINSTELLINGEN GEZONDHEIDSZORG INDUSTRIE

HOTELS RECREATIE RESTAURANTS



ONZE VERTROUWDE MERKEN HEBBEN EEN VERSCHILLEND 
PROFIEL, MAAR DEZELFDE DUURZAME BASIS

BELANGRIJKSTE SECTORENBELANGRIJKSTE SECTOREN
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Deze catalogus geeft een overzicht van ons productgamma, opgedeeld in 6 categorieën : 

Building Care | Keukenhygiëne | Industrie | Linnenwas | Persoonlijke hygiëne | Toebehoren

Van elk product vindt u een illustratie evenals volgende inlichtingen : naam, omschrijving, logistieke 
gegevens, merk, ecolabel(s), pictogram(men) en afgeronde pH-waarde.

HOE GEBRUIKEN WE DEZE CATALOGUS

Reeds jaren zien wij, op alle niveaus, duurzaamheid als de ultieme waarde.  Deze visie wordt 
weerspiegeld in de dagelijkse inspanningen en acties die worden ondernomen in ons voortdurend 
streven naar duurzaamheid.

Onze nieuwe catalogus maakt zeker geen uitzondering op deze regel.

Voor de productie van deze catalogus hebben wij gekozen voor een 
drukkerij met dezelfde, duurzame, waarden als Werner & Mertz.
Een lokale drukker  die maximaal hernieuwbare energie gebruikt en die 
zijn waterverbruik de afgelopen jaren met 80 % heeft gereduceerd.  

Bovendien maakt men gebruik van vegetale inkten en wordt het gebruik 
van additieven beperkt. 

Het geselecteerd papier voor deze catalogus bestaat uit 100 % gerecycleerde vezels.

Samen met onze leveranciers maken wij het verschil !

INLEIDING

CATALOGUS

PRODUCTNAAM (NAAMSVERANDERING - OUDE OF NIEUWE NAAM)

TOT 4 PICTOGRAMMEN met de aanbevolen reinigingsmethodes

Lange productomschrijving...
Pitibus. Ne nos et ea aliquo isit latia voluptatis event, te nonsequae. Nam 
as ut ut aut is re volorec tusdae nime nosse voluptaspel inum ant aut repe 
verspe eum rem estia num nissinum fugiam faccusdPa nem ex eosant.

Verpakking
Aanbevolen eenheids- 

prijs in € (zbtw)*
Ref. toebehoren

LIJST VAN DE ECOLABELS
OF

AFGERONDE pH-WAARDE

* Aanbevolen eenheidsprijs 2015 zonder BTW, geldig vanaf 15 januari 2015. Onder voorbehoud van veranderingen, type- of drukfouten.

Art n°



Sinner is een Duitse chemicus die het schoonmaak-
proces schematisch, in een cirkel, heeft voorgesteld.

Bij het schoonmaken spelen volgens de Cirkel van 
Sinner vier onafhankelijke factoren een rol: 
■ Chemie: de hoeveelheid gebruikt product
■ Actie: de intensiteit van de mechanische beweging 
   (t.t.z. de wrijving)
■ Temperatuur: in warm of koud water
■ Tijd: de tijd die besteed wordt aan de schoonmaak

Het spreekt voor zich, dat als één van de vier 
factoren kleiner wordt, de andere factoren dit 
moeten compenseren. Dus, door de hoeveelheid 
reinigingsproduct te verminderen, zal er bij het 
schoonmaken meer tijd besteed worden en intenser 
(beweging) moeten geschrobd worden.

Opgelet, niet overdrijven, bij overdosering van het product, kan een film gevormd worden, te veel 
wrijving kan beschadiging van de materialen veroorzaken, te warm water kan de materialen of het 
reinigingsproduct beschadigen, te grote (inwerk)tijd kan strepen nalaten bij het drogen van de 
reinigingsoplossing.
Een evenwicht tussen deze vier factoren is noodzakelijk en is afhankelijk van het te reinigen oppervlak, de 
gebruikte methode en van de kwaliteit van het product (chemie en toebehoren).

DE CIRKEL VAN SINNER

pH betekent “Potenz” – (Kracht/Macht) en “Pondus Hydrogenii” (gewicht aan waterstof). pH is een maat voor 
de zuurtegraad van een waterige oplossing. De pH-waarden worden voorgesteld op een schaal van 0 tot 14, 
met een pH van 7 als neutrale oplossing. Hoe dichter de pH-waarde O benadert, hoe zuurder de oplossing. 
Hoe dichter ze de waarde 14 nadert, hoe meer de oplossing basisch/alkalisch is. Het verschil tussen bv. een 
pH van 1 en een pH van 2 is de factor 10, d.w.z. dat pH1 tien keer zuurder is dan pH2.

In de schoonmaak is de keuze van een product met een goede pH-waarde van groot belang. De keuze wordt 
bepaald door de materiaalbestendigheid tegenover de zuren en alkalische stoffen, vervolgens door de 
soorten vervuilingen (kalk = zuur //zeep=alkalisch) en ten slotte door de methode en het periodisch reinigen.

Een goede productkeuze vergemakkelijkt het reinigen en vermindert het risico op beschadiging van de oppervlakken.

pH WAARDEN

BASISCHEMIE



De nieuwe flacon van  
Werner & Mertz Professional 
werd ontwikkeld in 
samenwerking met klanten en 
is verfrissend nieuw voor de 
schoonmaakmarkt.

Verschilt duidelijk van de 
marktnorm en creëert dankzij 
zijn individueel, exclusief 
en aantrekkelijk design een 
motiverende werkomgeving.

■ Verhoogde rentabiliteit
■ Omgedraaide 
   schaalverdeling voor 
   dosering
■ Veilig voor gebruikers en 
   milieu
■ Zeer gebruiksvriendelijk

VOOR BEDRIJFSBEVORDERENDE PRESTATIES

  
 

 schoonmaakmarkt.
Verschilt duidelijk van de marktnorm en 
creëert dankzij zijn individueel, exclusief 
en aantrekkelijk design een motiverende 
werkomgeving. Vertrouwde Merken die beschikt over 

decennia ervaring in de sector

Lekvrije fliptop-dop met kleurcode

Zelfverklarende productnamen

Meertalige productbeschrijving

Duidelijke illustratie toepassingsgebied

Makkelijk begrijpbare pictogrammen om 
het product correct aan te brengen en te 
gebruiken

Etiketten met conforme kleurcodering 
 sectorspecifieke kleurnormen

Duitse kwaliteit

Pionier voor integraal duurzame 
 oplossingen

Betrouwbare EAN-code

Vierkant design voor veilig gebruik op 
schoonmaakwerkwagen

Conforme verpakkingen  
sectorspecifieke normen

pH-waarde geeft duidelijke informatie over 
zuurtegraad en alkaliniteit

Certificaties zijn een bijkomend bewijs van 
kwaliteit

Antislipribbels voor een veilige en comfor-
tabel gebruik

Extra omgekeerde schaal op fles om het 
product makkelijk en veilig te doseren

Achterkant: 
Productbeschrijving, disclaimer en 
gebruiksinstructies in 29 talen

Achterkant: 
Zelfverklarende productnamen

VERPAKKINGEN ONTWORPEN VOOR PROFESSIONALS

CLP is een nieuwe communicatiemethode over de gevaren van chemische stoffen en mengsels, sinds 
2009 in werking getreden. Ze is gebaseerd op het wereldwijd geharmoniseerd systeem GHS - Globally 
Harmonized System. 

Sinds 1 juni 2015, zijn de producenten van mengsels 
(vb. reinigingsproducten) verplicht de nieuwe 
gevarenaanduiding te volgen: witte ruit. Deze nieuwe 
gevarensymbolen zijn veel strenger dan de vorige 
oranje vierkanten. Een mogelijk gevolg is dat, zonder de 
formule te veranderen, bepaalde producten voortaan het 
gevarenteken zullen dragen.

De producten, met oranje gevarentekens, blijven geldig tot 31 mei 2017. Nadien, kunnen ze, volgens de 
nieuwe CLP-norm, niet meer gebruikt worden.

Reeds sinds 2013, werkt Werner & Mertz Professional aan de omschakeling van deze etiketten: wij 
zullen klaar zijn ! Bovendien geven wij onze klanten nog een meerwaarde: U kan deze ontdekken op 
onze voor professionelen ontwikkelde verpakkingen!

CLP (CLASSIFICATION, LABELLING AND PACKAGING)

MARKTEVOLUTIES

Juni 2015 | Juni 2017



Luchtverfrissers

Onderhoud

Basisreinigers

Zuiverende reinigers

WC-reinigers

Emulsies & primers

Geparfumeerde reinigers

Onderhoudsreiniging

Onderhoudsverzorging

Tapijtreinigers

Intensieve reinigers

Vloeibare detergenten

Detergenten in poeder, patroon & tabletten

Spoelmiddelen

Strippers

Speciale oplossingen

Houtverzorging

Zuiverende reinigers

Allesreinigers

Ontvetters

Metaalverzorging en -reiniging

Oven- en grillreinigers

Handafwasmiddelen

Desinfecterende oppervlakkenreinigers

Glasreinigers

p. 12

p. 12

p. 40

p. 22

p. 16

p. 40

p. 23

p. 46

p. 32

p. 17

p. 43

p. 25

p. 48

p. 36

p. 19

p. 44

p. 26

p. 49

p. 36

p. 21

p. 44

p. 45

p. 29

p. 38

p. 21

DAGELIJKSE REINIGING EN VERZORGING

VAATWAS

INTENSIEVE REINIGING EN VERZORGING

SANITAIRREINIGERS

ONTVETTERS EN OPPERVLAKKENREINIGERS

HANDAFWAS

BUILDING CARE 

KEUKENHYGIËNE 

INHOUDSTAFEL
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OPPERVLAKKENREINIGING

Ontkalkers

Restorers / Boosters & intensieve reinigers

Intensieve reinigers, ontvetters en olieoplosmiddelen

Boosters

Metaal- en productiereinigers

Vloeibare detergenten

Wasverzachters

Bleekmiddelen

Detergenten in poeder & tabletten

Automatische doseersystemen voor vloeibare producten

Voorontvlekkers

Manuele doseersystemen voor vloeibare producten

Sprayflacons en doseerhulpen

Vloeibare reinigende zepen

Manuele doseersystemen voor vloeibare producten

Automatische doseersystemen voor vloeibare producten

Dispensers

p. 51

p. 52

p. 54

p. 65

p. 73

p. 65

p. 66

p. 73

p. 67

p. 69

p. 64

p. 58

p. 60

p. 61

p. 63

p. 51

p. 52

p. 56

SPECIALE PRODUCTEN

INDUSTRIËLE REINIGERS

DETERGENTEN

HANDAFWAS

VAATWAS

PERSOONLIJKE HYGIËNE

LINNENWAS

OPPERVLAKKENREINIGING

WASLOTIONS

WASVERZACHTERS

WASADDITIEVEN

INDUSTRIE 

LINNENWAS 

PERSOONLIJKE HYGIËNE 

DOSEERSYSTEMEN 

TOEBEHOREN 

INHOUDSTAFEL
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BUILDING CARE    DAGELIJKSE REINIGING EN VERZORGING

Luchtverfrissers

Geparfumeerde reinigers

n Neutraliserende luchtverfrisser. Fresh Air verdrijft snel en efficiënt onaangename 
geuren, vooral in sanitair en op plaatsen waar afval wordt opgeslagen. Na gebruik 
zal het vertrek nog lang fris ruiken. Bovendien is Fresh Air handig en spaarzaam in 
het gebruik.

Art n° Verpakking Prijs

5512 400 ml x 12 e 2,79

Fresh Air lemon 

n Neutraal reinigingsmiddel, voor vloeren en oppervlakken, met intensief en zeer 
langdurig parfum (tot 24u, test in «smell chamber»), biedt goede reinigings- 
prestaties: een explosie van groene geuren met een vleugje citrus. Het perfecte 
huwelijk tussen een krachtige houtgeur en de natuurlijke zuivere woudgeur.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712315 5L x 2 e 25,14 712815 / 712880

AROMA intense everest 

n  Neutraal reinigingsmiddel, voor vloeren en oppervlakken, met intensief en zeer 
langdurig parfum (tot 24u, test in “smell chamber”), biedt goede reinigings-  pres-
taties: een sprankelende frisse bloemengeur met een fruitige toets die doet denken 
aan het eerste lentegroen.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712323 5L x 2 e 25,14 712815 / 712880

AROMA intense flower 

n Neutraal reinigingsmiddel, voor vloeren en oppervlakken, met intensief en zeer 
langdurig parfum (tot 24u, test in “smell chamber”), biedt goede reinigings-  pres-
taties: een fris oceaanparfum met exotisch fruitige en bloemige tinten.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712328 1L x 10 e 4,64 404516

712451 5L x 2 e 21,85 712815 / 712880

AROMA intense Ivedor 
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■ Gebruiksvriendelijk   ■ Tot 24u frisheid   ■ Zuinig in gebruik

AROMA intense, een eenvoudige manier om het dagelijks leven aangenamer te maken ! 
Een nieuw assortiment reinigingsproducten voor alle vloeren en oppervlakken, dat in 

één beweging reinigt en een parfum van netheid verspreidt.

AROMA intense, 24u lang een gevoel van frisheid en netheid
in kantoren, inkomhallen, toiletten, openbare gebouwen… 

INTENS GEPARFUMEERD



n  Neutraal reinigingsmiddel, voor vloeren en oppervlakken, met intensief en zeer 
langdurig parfum (tot 24u, test in “smell chamber”), biedt goede reinigings-
prestaties: een subtiele combinatie van de fruitige geur van citrusvruchten 
(pompelmoes, sinaasappel), perzik en mango, voor een rustige en ontspannende 
sfeer.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712325 5L x 2 e 25,14 712815 / 712880

AROMA intense lounge 

n  Neutraal reinigingsmiddel, voor vloeren en oppervlakken, met intensief en zeer 
langdurig parfum (tot 24u, test in «smell chamber»), biedt goede reinigings-  pres-
taties: een karaktervol parfum op basis van aromatische lavendelolie, verzacht met 
een heerlijke houtnoot, doet denken aan de paarse lavendelvelden in de Provence, 
beroerd door een Middellandse zeebries.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712324 5L x 2 e 25,14 712815 / 712880

AROMA intense provence

n  Neutraal reinigingsmiddel, voor vloeren en oppervlakken, met krachtig en langdu-
rig parfum (tot 12u, test in «smell chamber»): citroengeur.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

422253 5L x 4 e 22,61 712815 / 712880

AROMA fresh lemon (Dynatech Clean Force citron) 

n  Neutraal reinigingsmiddel, voor vloeren en oppervlakken, met krachtig en 
langdurig parfum (tot 12u, test in “smell chamber”): oceaanfris.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

422254 5L x 4 e 22,61 712815 / 712880

AROMA fresh ocean (Dynatech Clean Fresh Grand large) 

BUILDING CARE    DAGELIJKSE REINIGING EN VERZORGING

14
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n Neutraal reinigingsmiddel, voor vloeren en oppervlakken, met krachtig en 
langdurig parfum (tot 12u, test in “smell chamber”): bloemengeur.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

222214 5L x 4 e 22,61 712815 / 712880

AROMA Fresh thai (Dynatech Clean Fresh Sensation florale)

n Neutraal reinigingsmiddel, voor vloeren en oppervlakken, geparfumeerd (tot 8u, 
test in «smell chamber»): geur van boomvruchten.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

422266 5L x 4 e 10,93 712815 / 712880

AROMA classic fruits (Dynatech Clean Senteur fruits du verger)

n  Neutraal reinigingsmiddel, voor vloeren en oppervlakken, geparfumeerd (tot 8u, 
test in «smell chamber»): sinaasappelgeur.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

422255 5L x 4 e 10,93 712815 / 712880

AROMA classic orange (Dynatech Clean Force orange)

n  Neutraal reinigingsmiddel, voor vloeren en oppervlakken, met krachtig en 
langdurig parfum (tot 12u, test in “smell chamber”): lentegeur

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

222260 5L x 4 e 22,61 712815 / 712880

AROMA fresh spring (Dynatech Clean Fresh Sensation verte) 

AROMA classic red (Dynatech Clean Senteur fruits rouges)

n  Neutraal reinigingsmiddel, voor vloeren en oppervlakken, geparfumeerd (tot 8u, 
test in “smell chamber”): geur van rode vruchten.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

5L x 2 e 10,93 712815 / 712880
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BUILDING CARE    DAGELIJKSE REINIGING EN VERZORGING

Glasreinigers

GLASS cleaner
n  Ruiten- en oppervlakkenreiniger. Zijn pH-neutrale formule, zacht voor de huid, 

verwijdert gemakkelijk vuilophopingen, vet en nicotine van alle glazen oppervlak-
ken en spiegels. Het product respecteert de biologische cycli en draagt zorg voor de 
gezondheid en veiligheid van het schoonmaakpersoneel.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712494 750ml x 10 e 3,29

712468 1L x 10 e 3,29 712540

712469 5L x 2 e 10,23 712815 / 712880

n  Ruiten- en oppervlakkenreiniger, vormt schuim voor snelle, gemakkelijke en effi-
ciëntere reiniging, laat geen strepen of vlekken na. Ideaal voor alle oppervlakken in 
glas, kunststof, keramiek of metaal.

Art n° Verpakking Prijs

4755 600ml x 10 e 4,04

Vitre-Vit Spray (GLASS vitrevit) 
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Onderhoudsverzorging

n  Dweilwas op basis van polymeren, zeep en detergenten voor alle water-bestendige 
vloeren. Reinigt en boent in één bewerking. Na meerdere toepassingen geeft deze 
film de vloer een zachte glans en vergemakkelijkt de volgende reinigingen.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

2217 5L x 4 e 24,78 712815 / 712880

Dynatech Galaxy (TAWIP galaxy) 

n  Reinigingsmiddel voor schrobzuigautomaat. Zelfs op hoge werksnelheid 
wordt hardnekkig vuil probleemloos opgelost. Kan worden toegepast in 
kostenbesparende concentraties. De voedende bestanddelen beschermen de 
vloerbekleding, vergemakkelijken het onderhoud en werken antistatisch. DIN 18032

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

8822 10L x 1 e 31,44 1404508

1170 200L x 1 e 597,38 404506

Innomat 

TAWIP (TAWIP original) 

n  Universele vloerreiniger op polywasbasis, zorgt voor een diepe reiniging en 
onderhoud in één enkele bewerking. Snelle en gemakkelijke toepassing, laat een 
beschermende laag na die de herbevuiling verhindert. Laat geen sporen na. Antis-
lip.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

4774 1L x 10 e 4,09 404516

8950 10L x 1 e 31,62 1404508

Dynatech phenix
n  Zelfvernieuwende verzorging voor in de fabriek behandelde vloeren. Dynatech 

phenix is de eerste totaaloplossing voor het onderhoud van vloeren voorzien in 
de fabriek van een polyurethaanfilm (PU). Afhankelijk van zijn concentratie vormt 
Dynatech Phenix een glanzende film, regenereert deze film gedeeltelijk (spot 
cleaning) of volledig, of wordt de film gestript.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

9657 5L x 4 e 33,29 712815 / 712880
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BUILDING CARE    DAGELIJKSE REINIGING EN VERZORGING

n Universele vloerreiniger op polywasbasis, 5-voudig concentraat in doseerfles en 
navulling. Tawip C reinigt diep en onderhoudt in één bewerking. Snelle en gemak-
kelijke toepassing. Laat een beschermende laag na dat herbevuiling verhindert. 
Laat geen sporen na. Antislip.

Art n° Verpakking Prijs

4694 2L x 4 flessen e 25,85

4615 2L x 6 navulzakken e 23,49

TAWIP C (TAWIP original C)

n  Synthetische vloerreiniger, 5-voudig concentraat in doseerfles en navulling. Het 
product bezit een uitstekend reinigingsvermogen bij lage gebruiksdosering. Het 
beschermt de vloer tegen loopsporen en tegen herbevuiling.

Art n° Verpakking Prijs

712704 2L x 4 flessen e 26,08

712703 2L x 6 navulzakken e 24,01

TAWIP FR 66 C (FR 66 C)

TAWIP vioclean
n  Voedende vloerreiniger, de natuurzeep op basis van kokosolie voedt en beschermt 

de vloeren tegen slijtage. De beschermende film zorgt voor een antistatisch en an-
tislipeffect. DIN 18032-2 gecertificeerd. Het product respecteert de biologische cycli 
en draagt zorg voor de gezondheid en veiligheid van het schoonmaakpersoneel.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712484 1L x 10 e 3,39 712540

712485 5L x 2 e 16,10 712815 / 712880

n  Voedende vloerreiniger, 5-voudig concentraat in doseerfles, de natuurzeep op basis 
van lijnolie, vormt een matte tot licht zijdeglanzende en loopveilige film. DIN 18032-
2.

Art n° Verpakking Prijs

6113 2L x 4 flessen e 26,59

VIONET C 
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Onderhoudsreiniging

n  Universeel reinigingsmiddel voor oppervlakken geconcentreerd in Quick & Easy ge-
bruiksklare navulling. Reinigt alle materialen zonder ze te beschadigen en zonder 
sporen of sluiers na te laten. Verwijdert ook olie- en vetvlekken. Zacht voor de huid. 
De vapo van het Quick & Easy systeem zet het geconcentreerd product om in een 
gebruiksklaar product en voorkomt zo overdosering.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

3933 325ml x 6 navullingen e 7,50 406006

INOR (Quick & Easy) 

n  Universele allesreiniger klaar voor gebruik voor het snel en gemakkelijk 
verwijderen van alle soorten vervuilingen. De actieve bestanddelen combineren 
een goede bevochtiging met een uitstekend reinigend vermogen, garanderen de 
verwijdering van vingerafdrukken, nicotineresten, vet- en inktvlekken, balpen- en 
viltstiftstrepen.

Art n° Verpakking Prijs

2058 750ml x 10 e 3,59

Sprinter Multiclean (TANET multiclean)

SR 13 

n  Universele reiniger voor vloeren en oppervlakken op alcoholbasis, laat geen 
strepen of zeepresten na. Bezit een uitstekend benattings- en reinigingsvermogen 
dankzij zijn formule en is voordelig in gebruik. Aangename geur.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

4719 40ml x 200 e 35,47

4756 1L x 10 e 3,12 404516

6855 5L x 4 e 13,95 712815 / 712880

9063 10L x 1 e 26,60 1404508

9865 200L x 1 e 497,85 404506

n Universele reiniger voor vloeren en oppervlakken op alcoholbasis, 5-voudig 
concentraat in doseerfles en navulling. Laat geen sporen of zeepresten na. Bezit 
een uitstekend benattings- en reinigingsvermogen dankzij zijn formule en is 
voordelig in gebruik. Aangename geur.

Art n° Verpakking Prijs

4690 2L x 4 flessen e 25,06

4611 2L x 6 navulzakken e 22,78

SR 13 C
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BUILDING CARE    DAGELIJKSE REINIGING EN VERZORGING

n  Universele allesreiniger zonder surfactants, verwijdert gemakkelijk hardnekkig 
vuil en vet. Gebruik in lage concentratie verhoogt de productiviteit. Is geschikt 
voor het reinigen van tapijten, textiel en plafonds. Het product respecteert 
de biologische cycli en draagt zorg voor de gezondheid en veiligheid van het 
schoonmaakpersoneel.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712475 1L x 10 e 5,70 712540

712476 5L x 2 e 27,07  712815 / 712880

TANET karacho

TANET neutral
n  Zeer efficiënte neutrale reiniger, ook tegen olie- en vetvlekken. TANET neutral 

verzekert een uitstekende reiniging, zelfs in lage concentratie. Het product 
respecteert de biologische cycli en draagt zorg voor de gezondheid en veiligheid 
van het schoonmaakpersoneel.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712555 1L x 10 e 2,90 712540

712506 5L x 2 e 10,59 712815 / 712880

TANET orange
n  Vloer- en oppervlakkenreiniger, met uitzonderlijke milieu-eigenschappen en een 

aangename sinaasappelgeur. Het product respecteert de biologische cycli en 
draagt zorg voor de gezondheid en veiligheid van het schoonmaakpersoneel.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712477 1L x 10 e 3,20 712540

712478 5L x 2 e 12,04 712815 / 712880

n  Krachtige vloer- en oppervlakkenreiniger. Het uitstekend bevochtigingsvermogen 
garandeert een snelle verwijdering van vuil op alle oppervlakken, poreuze vloeren 
en waterafstotende vloeren zonder strepen na te laten. Het product respecteert de 
biologische cycli en draagt zorg voor de gezondheid en veiligheid van het schoon-
maakpersoneel.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712479 1L x 10 e 3,70 712540

712480 5L x 2 e 17,90 712815 / 712880

TANET SR 15 
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Zuiverende reinigers

n  Kleurloze reiniger op alcoholbasis met aangenaam parfum, zonder gevaar voor de 
huid. Door de grote hoeveelheid alcohol (70%) is het ideaal voor het zuiveren van 
oppervlakken en meubels. Zonder chloor, aldehyde of fenol.

Art n° Verpakking Prijs

7220 750ml x 10 e 8,55

Apesin Spray 

Houtverzorging

n  Impregnerend reinigingsmiddel voor vloerbekleding uit hout, laminaat en 
verzegelde vloeren. Het vormt een onzichtbare beschermlaag die het oorspronkelijk 
aspect van de vloer niet beïnvloedt. Bij regelmatig gebruik wordt de vloer of het 
oppervlak vochtwerend.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

6158 1L x 10 e 4,75 404516

Lamitan

n Reinigingsbalsem voor houten meubelen, rijk aan amandelolie. Het product reinigt, 
onderhoudt, beschermt en geeft een natuurlijke glans zonder vettig te worden. 
Het beschermt oppervlakken tegen slijtage door kleine krassen te verbergen. 
Bovendien voorkomt het antistatisch effect dat het stof opnieuw op de meubelen 
valt en geeft het een discreet en aangenaam amandelparfum.

Art n° Verpakking Prijs

9511 500ml x 6 e 5,69

TIMBER mobili
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BUILDING CARE    INTENSIEVE REINIGING EN VERZORGING

Tapijtreinigers

n Diepe tapijtreiniger, voor shamponeer- en sproei-extractiemethodes. Verwijdert 
zelfs hardnekkige vlekken tot diep in de vezels dankzij de ontvlekkende en 
ontvettende bestanddelen. Laat geen kleverige resten na en vertraagt de 
herbevuiling van het tapijt. Bevat geen optische witmakers of bleekmiddelen. Frist 
de kleuren op.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

8827 10L x 1 e 36,61 1404508

TR universal (TUBA universal)

n Universeel ontvlekkingsmiddel, verwijdert snel en moeiteloos alle in water of in 
oplosmiddelen oplosbare vlekken op tapijten, matten, textiel uit natuurlijke of 
synthetische vezels. Efficiënt in enkele minuten. Geen opzwelling van de vezels.

Art n° Verpakking Prijs

3277 500ml x 6 e 7,54

Fleck-Ex Top (TUBA spot)

n Verwijdert moeiteloos kauwgom en boetseerklei op textiel en harde of elastische 
vloerbedekkingen. Het bevriest de vervuilingen en kunnen zo van de vloer 
verwijderd worden zonder beschadiging.

Art n° Verpakking Prijs

1157 400ml x 6 e 13,22

Gum-ex (TUBA gum-ex)

n Shampoo voor sproei-extractie, emulgeert en verwijdert de meest hardnekkige 
vervuiling. Schuimt weinig. Aangenaam parfum.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

8837 10L x 1 e 48,13 1404508

Spruh-Ex Top (TUBA spray-ex)

n  Droog reinigingsmiddel voor tapijten en matten met een uitstekend reinigend 
effect. Het vuil dat loskomt van de vezels wordt geabsorbeerd en opgenomen door 
het poeder. Laat geen kleverige resten of stof na. Droog, dus is er geen gevaar voor 
vlekken veroorzaakt door de lijm van de vloerbekleding als men over het tapijt 
loopt.

Art n° Verpakking Prijs

4767 1kg x 6 e 4,41

TUBA TTR 86 
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n Krachtige allesreiniger, zeer doeltreffend, zelfs in kleine concentraties, 5-voudig 
concentraat in doseerfles en navulling. Is geschikt voor het reinigen van grote 
oppervlakken in industrie en collectiviteiten. Eveneens geschikt voor het reinigen 
van deuren, glas- en kunststofoppervlakken, gelakte houten en metalen meubels 
en niet-beschermde vloeren. Bevat geen oplosmiddel. Aangenaam parfum.

Art n° Verpakking Prijs

4692 2L x 4 flessen e 27,08

4612 2L x 6 navulzakken e 24,03

AZ 70 C (TANEX AZ 70 C)

n Spaarzame krachtige reiniger en finale reiniger vòòr de oplevering van een werf. 
Het verwijdert cementsluiers en kalk die vaak achterblijven na het leggen van 
zuurbestendige natuur- en kunststenen, alsook keramische tegels. Laat geen 
strepen noch sluiers na.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

9170 10L x 1 e 23,22 1404508

Calc Ex (TANEX cement-ex)

n Ontvettende reiniger voor alle afwasbare oppervlakken en niet-beschermde 
vloeren. Het product werkt snel in op het vuil dankzij het hoog bevochtigend 
vermogen en is tijdbesparend dankzij de matige schuimvorming die geen 
systematische naspoeling vereist.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

0317 5L x 4 e 16,45 712815 / 712880

0318 60L x 1 e 153,80

Clic Ammoniaqué

Intensieve reinigers

n Krachtige allesreiniger, zeer doeltreffend, zelfs in kleine concentratie, voor het 
reinigen van grote oppervlakken in industrie en collectiviteiten. Eveneens geschikt 
voor het reinigen van deuren, glas- en kunststofoppervlakken, gelakte houten 
en metalen meubels en niet-beschermde vloeren. Bevat geen oplosmiddel. 
Aangenaam parfum.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

4735 1L x 10 e 2,73 404516

9066 10L x 1 e 27,08 1404508 / 404511

9864 200L x 1 e 526,95 404506

AZ 70 (TANEX AZ 70)
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BUILDING CARE    INTENSIEVE REINIGING EN VERZORGING

n Alkalische grondige reiniger voor volkeramische stenen en keramische tegels, 
beton en natuursteen. Dankzij de krachtige formule breekt het product door tot in 
de fijnste poriën en lost de diepe vervuilingen op. Verwijdert alle problematische 
verharde vervuilingen. Hardnekkige vetlagen worden opgelost en verwijderd.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

9171 10L x 1 e 29,26 1404508

Deep Clean Ceram (TANEX Ceram)

n  Krachtige grondige reiniger, verwijdert waslagen alsook verkorste vetvervuilingen. 
Is uitermate geschikt voor de reiniging na beëindiging van de bouwwerken, alsook 
voor periodieke reiniging van alle waterbestendige niet-beschermde oppervlakken. 
Aangenaam fris parfum.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

8934 10L x 1 e 39,71 1404508

GR 10 (TANEX primus)

n  Ready-to-use reiniger en ontvetter voor kunststofoppervlakken en een uitstekende 
vlekkenverwijderaar voor alle typen van klevende vervuilingen. Is kosten- en tijdbe-
sparend door zijn hoge efficiëntie, snelle en eenvoudige bediening en veelzijdige 
toepassingsgebieden. TANEX power behoudt het oorspronkelijk uitzicht van de 
oppervlakken. Aangenaam gebruik door het aantrekkelijk parfum.

Art n° Verpakking Prijs

712746 750ml x 10 e 3,72

TANEX power

n Superkrachtige ontvlekkende spray, reinigt en ontvlekt alle afwasbare 
oppervlakken, zoals tafels, muren, tegels, whiteboards. Zelfs de hardnekkigste 
vlekken worden verwijderd zoals vlekken van markeerstift, balpen, inkt, viltstift, 
zwarte strepen van rubber en zolen, gele nicotinevlekken ... 

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

6801 750ml x 10 e 6,68

1380 5L x 4 e 21,60 712815

Clic Start-up (TANEX Start-up)



25

n  Reiniger met speciale formule om specifieke vervuilingen te verwijderen in sport-
zalen (harsstrepen, zwarte strepen, hardnekkige sporen). Het product behoudt de 
lijnen en de glij- en glanskenmerken van de sportvloeren. Mentholgeur.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712734 5L x 2 e 23,01 712815 / 712880

TANEX trophy (Trophy)

n Veredelingsbehandeling voor kalkhoudende natuursteen, geeft glans aan de 
vloeren en verhardt ze tegen slijtage, krassen en indringen van vuil. De originele 
kleur van de behandelde vloer komt terug alsook zijn natuurlijke hardheid.

Art n° Verpakking Prijs

4757 500ml x 6 e 7,81

n Antischuim, verhindert schuimvorming in vuilwaterreservoirs van 
    sproei-extractiemachines, waterzuigers en schrobzuigautomaten. Breekt het schuim 

af dat samengesteld is uit resten van oppervlakte-actieve bestanddelen en zeep. 
Het wordt viskeuzer na verdunning met water waardoor de doeltreffendheid 
verhoogt. Spaarzaam in gebruik (hoge verdunningsgraad).

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

8871 5L x 1 e 62,31 1404508

Cristan

FOAM-EX

Speciale oplossingen
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BUILDING CARE    INTENSIEVE REINIGING EN VERZORGING

Strippers

n Zeer krachtige stripper-ontvetter voor vloeren, verwijdert gemakkelijk en snel oude 
waslagen en zelfglanslagen evenals vetvervuilingen. Het is uitermate geschikt voor 
het reinigen na beëindiging van bouwwerken. In elke verhouding oplosbaar in 
water. Verwijdert ook olie- en vetvlekken op industriële vloeren, ateliers, keukens, 
...

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

8920 10L x 1 e 45,99 1404508

GR ‘S’ (QUICKSTRIP alka)

n Reiniger en stripper, speciaal voor linoleum, tast de kleuren niet aan. Verwijdert 
moeiteloos oude waslagen, dispersie- en zelfglanzende wassen. Het product maakt 
de vloer tijdens de behandeling niet glad. Goede ontvetter. Geschikt voor een grote 
periodieke reiniging op niet-beschermde waterbestendige oppervlakken. 

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

8933 10L x 1 e 44,68 1404508

Linax (Linax amonia)

n Universele stripper voor topprestaties, zonder spoelen. Extreem korte inwerktijd, 
in de regel minder dan 10 min. Geschikt op alle soorten vloeren (linoleum, rubber, 
kunststofvloeren en harde vloeren). Met een vochtige mop nawissen volstaat om 
alle overblijvende productresten te verwijderen.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

8974 10L x 1 e 46,98 1404508

LINAX extreme

n Universele ultra-krachtige vloerstripper voor alle polymeren, in het bijzonder 
LONGLIFE complete. Geschikt voor elastische vloeren (PVC, linoleum, rubber 
en kunststofmaterialen) evenals harde vloeren (steen en verzegeld hout). Zijn 
antislipeigenschappen zorgen voor een veilig gebruik. Het product respecteert 
de biologische cycli en draagt zorg voor de gezondheid en veiligheid van het 
schoonmaakpersoneel.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712655 5L x 2 e 26,61 712815

LINAX complete
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Weerstand tegen mechanische slijtage

LINAX complete & LONGLIFE complete
vormen een langdurig onderhouds- en beschermingssysteem voor de elastische en 
harde vloeren, compleet economisch, compleet veilig en compleet duurzaam.

DUURZAAM VLOERONDERHOUD
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BUILDING CARE    INTENSIEVE REINIGING EN VERZORGING

n  Universele vloerstripper met uitzonderlijke ecologische eigenschappen. Het 
product is veilig op alle vloeren dankzij zijn matige pH. Bijzonder geschikt voor 
alle flexibele vloerbekleding zoals PVC, linoleum, rubber en andere speciale 
kunststofvloerbedekkingen alsook harde vloeren. Laat geen geur na.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712515 5L x 2 e 21,25 712815

LINAX stripper

n  Snelwerkende vloerstripper (5 à 10 minuten), zeer doeltreffend, zelfs zonder 
machine, voor alle waterbestendige vloeren. Lost zeer snel en volledig alle 
waslagen, oude polymeerlagen en verkorst vuil op. De grondig gereinigde vloer 
hoeft niet meer geneutraliseerd te worden. Schuimt zeer matig.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

8924 10L x 1 e 68,26 1404508

Quick-Stripper
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Emulsies & primers

n  Reinigende en verzorgende dispersie voor universeel gebruik op alle 
waterbestendige vloeren. Geschikt voor de basisverzorging van gevoelige vloeren 
evenals voor de onderhoudsreiniging. Reiniging en verzorging zijn perfect op 
elkaar afgestemd, zodat de vloerbedekking optimaal tegen mechanische belasting, 
vroegtijdige slijtage en loopsporen wordt beschermd.

Art n° Verpakking Prijs

8909 5L x 4 e 33,50

8890 10L x 1 e 60,04

B 250 Universal

n  Zeer duurzame zelfglansemulsie, is bestand tegen loopsporen en hakstrepen. 
Vermindert het aantal poetsbeurten. Oppoetsbaar met highspeed machine. 
Antislip. Ook bruikbaar als onderhouds- en reinigingsproduct in één enkele 
bewerking.

Art n° Verpakking Prijs

8895 10L x 1 e 52,58

Glanzer B 251

n Extreem duurzame onderhoudsdispersie, biedt een totale oplossing voor het in de 
was zetten van harde en elastische vloeren. Het product biedt een grote weerstand 
tegen mechanische belasting, alcohol en ontsmettingsmiddelen. De certificering DIN 
18032-2 bewijst de zeer goede antislipeigenschappen. Het is aan te raden te strippen 
met LINAX complete. Het product respecteert de biologische cycli en draagt zorg voor 
de gezondheid en veiligheid van het schoonmaakpersoneel.

Art n° Verpakking Prijs

712513 5L x 2 e 47,65

LONGLIFE complete

n Hoogglanzende, zeer duurzame verzorgingsdispersie, overal aanbevolen waar 
grote waarde wordt gehecht aan het uitzicht van de vloer en de weerstand van 
de beschermfilm. LONGLIFE diamond vormt een harde beschermfilm die de 
vloerbedekking doeltreffend beschermt tegen mechanische belasting en snelle 
slijtage.

Art n° Verpakking Prijs

8997 5L x 4 e 38,07

8885 10L x 1 e 71,47

LONGLIFE diamond
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BUILDING CARE    INTENSIEVE REINIGING EN VERZORGING

n Universele floor polish, gebruiksvriendelijk, die naast het verbeteren van de veilig-
heid op het werk, elke vloer versterkt ongeacht zijn originele staat. Makkelijk aan 
te brengen. LONGLIFE polish geeft een betrouwbaar coatingresultaat met slechts 2 
lagen dispersie. DIN 18032-2. Het product respecteert de biologische cycli en draagt 
zorg voor de gezondheid en veiligheid van het schoonmaakpersoneel.

Art n° Verpakking Prijs

712514 5L x 2 e 35,61

LONGLIFE polish

n Extreem duurzame onderhoudsdispersie voor natuur- en kunststenen vloeren. De 
beschermfilm met hoge dekkracht vult de poriën en geeft de vloeren een glanzend 
en gelijkmatig uiterlijk.

Art n° Verpakking Prijs

8996 5L x 4 e 38,00

8812 10L x 1 e 69,93

LONGLIFE stone

n Onderhoudsdispersie, kan worden ingesteld in 3 glansgraden, van mat tot 
hoogglans. Het vormt een zijdeglanzende beschermfilm, zeer resistent tegen vuil. 
De speciale samenstelling van het product zorgt voor een goede slijtvastheid.

Art n° Verpakking Prijs

2751 5L x 2 e 38,26

LONGLIFE vario

n Desinfectantbestendige verzorgingsdispersie voor gebruik in ruimten met 
bijzondere eisen op het gebied van hygiëne. LONGLIFE hospital beschermt 
de vloerbedekking tegen sterke mechanische belastingen, zoals in 
gezondheidsinstellingen, bv. het regelmatig berijden met bedden, maaltijdkarren, 
onderzoeksapparatuur.

Art n° Verpakking Prijs

8986 5L x 4 e 39,33

8953 10L x 1 e 74,95

LONGLIFE hospital
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n  Zelfglansdispersie voor soepele vloeren, vormt een soepele en duurzame 
beschermfilm met een zeer goed hecht- en waterbestendig vermogen. Vermindert 
de herbevuiling van de vloeren en zodus de reinigingsbeurten. Zeer beschermend 
tegen loopsporen. Langdurig glanzend.

Art n° Verpakking Prijs

8904 10L x 1 e 61,91

Megla-Pol 

n  Duurzame poriënvuller, garandeert het optimale onderhoud van poreuze en 
absorberende vloerbedekkingen door een uitstekende poriënvulling met perfecte 
hechting. Het vormt gelijktijdig de ideale basis voor de onderhoudsdispersie die 
nadien ter bescherming op uw vloer wordt aangebracht.

Art n° Verpakking Prijs

8917 10L x 1 e 91,27

Polymer Primer
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Onderhoud

n  Ontkalkende, zuiverende, geparfumeerde gebruiksklare sanitairreiniger, verwijdert 
eenvoudig kalkkringen, zeepresten en -afzettingen, evenals organisch vuil in 
sanitaire ruimten. Corrosiewerend. Langdurige frisse geur.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

1310 750ml x 10 e 4,35

1184 5L x 4 e 22,87 712815

Clic Spray

n Geparfumeerde sanitairreiniger met aanhoudend parfum en uitstekend 
benattingsvermogen. Laat geen strepen of sluiers na. Het vertraagt kalkneerslag 
en beschikt over een zeer goed emulgeervermogen, zelfs bij vettige en olieachtige 
vervuilingen.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

2253 1L x 10 e 4,40 404516

9109 10L x 1 e 40,54 1404508 / 404511

Ivecid (SANET ivecid)

n Geparfumeerde sanitair ontkalker-ontvetter voor dagelijks onderhoud, hij lost 
gemakkelijk en snel kalk en zeepresten op. Het heeft een goed emulgeervermogen 
zelfs bij vettige en olieachtige vervuilingen. Laat geen sporen of sluiers na. Is zuinig 
in gebruik.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

4795 1L x 10 e 3,06 404516

9121 10L x 1 e 26,90 1404508 / 404511

Lavocid (SANET lavocid)

n Geparfumeerde sanitair ontkalker-ontvetter voor dagelijks onderhoud, 5-voudig 
concentraat in doseerfles en navulling, lost gemakkelijk en snel kalk en zeepresten 
op. Het heeft een goed emulgeervermogen, zelfs bij vettige en olieachtige vervuilin-
gen. Laat geen sporen of sluiers na. Is zuinig in gebruik.

Art n° Verpakking Prijs

4693 2L x 4 flessen e 25,53

4613 2L x 6 navulzakken e 23,25

Lavocid C (SANET lavocid C)

BUILDING CARE    SANITAIRREINIGERS
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n  Alkalische sanitairreiniger, vrij van zuren en chloor. Verwijdert zeer doeltreffend 
alle vetvervuilingen op zuurgevoelige oppervlakken. Het product respecteert 
de biologische cycli en draagt zorg voor de gezondheid en veiligheid van het 
schoonmaakpersoneel.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712471 1L x 10 e 3,83 712540

712472 5L x 2 e 18,48 712815 / 712880

SANET alkastar

n  Zure sanitaire onderhoudsreiniger op basis van natuurlijk azijnzuur. Geeft 
reeds bij kleine dosering uitstekende reinigingsprestaties en verwijdert 
algemene vervuilingen, kalkaanslag en zeepresten. Het product respecteert 
de biologische cycli en draagt zorg voor de gezondheid en veiligheid van het 
schoonmaakpersoneel.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712508 1L x 10 e 2,30 712540

712509 5L x 2 e 13,02 712815 / 712880

SANET natural

n Krachtige geconcentreerde reiniger, gebruiksklare Quick & Easy navulling, voor het 
onderhoud van intensief gebruikte badkamers en sanitair. Verwijdert onaangename 
geuren en laat een langdurig parfum na. De trigger regelt automatisch de dosering. 
Overdosering is niet mogelijk.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

6471 325ml x 6 navullingen e 7,86 406006

SANTAN plus (Quick & Easy)

n Ontvettende spray met bleekwater. De verstuiving in schuimvorm verbetert de 
hechting van het product op de te reinigen verticale oppervlakken. De combinatie 
van de tensio-actieve en alkalische stoffen zorgen voor een optimale efficiëntie bij 
gekleurde vlekken (wijn, thee, koffie...). 

Art n° Verpakking Prijs

8293 750ml x 8 e 5,88

Prana Spray
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BUILDING CARE    SANITAIRREINIGERS

n  Krachtige reiniger en ontkalker met uitzonderlijke milieu-eigenschappen. Deze 
formule werd ontwikkeld om de beste schoonmaakresultaten te bereiken reeds 
vanaf de eerste toepassing en om de schoonmaaktijd en -kosten te verminderen. 
Het product respecteert de biologische cycli en draagt zorg voor de gezondheid en 
veiligheid van het schoonmaakpersoneel.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712482 1L x 10 e 5,41 712540

712483 5L x 2 e 25,68 712815 / 712880

SANET perfect

n Dagelijkse sanitairreiniger op basis van citroenzuur. SANET zitrotan geeft reeds bij 
kleine dosering uitstekende reinigingsprestaties en verwijdert algemene vervui-
lingen, kalkaanslag en zeepresten. Het product respecteert de biologische cycli en 
draagt zorg voor de gezondheid en veiligheid van het schoonmaakpersoneel.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712473 1L x 10 e 2,74 712540

712474 5L x 2 e 13,02 712815 / 712880

SANET zitrotan

n Gebruiksklare onderhoudsreiniger voor sanitair in ergonomische sprayflacon. 
Dankzij zijn speciaal concept combineert Sprinter sanicid een gemakkelijke 
verwijdering van kalkresten met een zeer goed emulgeervermogen bij vet en olie 
bv. huidvetten en make-up.

Art n° Verpakking Prijs

2584 750ml x 10 e 3,72

Sprinter Sanicid

Tasanit (SANET tasanit)

n Sanitairreiniger voor dagelijks onderhoud, lost makkelijk en snel kalk, 
urinekristallen, cementsluiers, vetten en kalkzeepconcentraties op. Zorgt voor 
frisheid en hygiëne in alle sanitaire ruimten. Hoger doseren tot puur gebruiken bij 
hardnekkige vervuiling of grondige reiniging.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

4644 1L x 10 e 3,21 404516

9117 10L x 1 e 27,70 1404508 / 404511
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Uitstekende prestaties en consistente ecologie perfect gecombineerd

SANET perfect – Krachtige reiniger én ontkalker met de perfecte balans tussen 
uitstekende reinigingsprestaties en de hoogste milieunormen.

■ Verhoogde gebruiksveiligheid  ■ Sterke prestaties  ■ Lage gebruikskosten 

PERFECTIE IN NETHEID
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BUILDING CARE    SANITAIRREINIGERS

Zuiverende reinigers

n Multifunctionele ontkalker-ontvetter voor douches, sanitaire ruimten en rond 
zwembaden, verwijdert gemakkelijk kalkaanslag, urinekristallen en zeepresten 
evenals aangekorst vet- en albumine aanslag. De verstuiving in schuimvorm 
verbetert de greep van het product op de te reinigen verticale oppervlakken.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

4764 1L x 10 e 5,30 404516

4768 10L x 1 e 48,08 1404508 / 705727

Apesin pools

Basisreinigers

n Periodieke ontkalker voor sanitair en badkamer. Lost kalk, urinekristallen, verkorst 
vuil en cementsluiers op. Geen gevaar voor corrosie van verchroomde delen. 
Ontgeurt. Hoger doseren tot puur gebruiken bij hardnekkige vervuiling of grondige 
reiniging. 

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

4793 1L x 10 e 5,41 404516

9115 10L x 1 e 38,95 1404508 / 404511

BR 75 (SANET BR 75)
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■ Gebruiksvriendelijk   ■ Tijdbesparend   ■ Zuinig in gebruik

APESIN pools, 3 in 1 reiniger, verwijdert kalk, vet en zuivert de wanden en oppervlakken 
van de douches, badkamers en rond het zwembad. Het schuimpistool maximaliseert de 

contacttijd op de oppervlakken en versterkt het reinigen.

Last van huidvetten, zeepresten en kalkaanslag
in uw douches, badkamers of rond uw zwembad ?

NETHEID ZONDER WRIJVEN
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BUILDING CARE    SANITAIRREINIGERS

n  WC-gel, aangenaam geparfumeerd, lost gemakkelijk alle vormen van aanslag en 
hardnekkige vervuilingen op in WC-potten en urinoirs (kalkaanslag, urinekristallen, 
verkorst vuil...). Door de dikvloeibare samenstelling hecht het product zich 
uitstekend op de toiletwand en wordt de inwerktijd verlengd.

Art n° Verpakking Prijs

4790 750ml x 10 e 2,50

WC liquid

n WC-gel op basis van natuurlijk azijnzuur. Naast het verbeteren van de veiligheid 
op het werk, biedt WC natural een uitstekende reiniging en verwijdert alle vuil in 
urinoirs en WC’s dankzij zijn dikvloeibare en doeltreffende samenstelling. Het 
product respecteert de biologische cycli en draagt zorg voor de gezondheid en 
veiligheid van het schoonmaakpersoneel.

Art n° Verpakking Prijs

712512 750ml x 10 e 2,57

WC natural

n  WC-gel op basis van natuurlijk citroenzuur. Naast het verbeteren van de veiligheid 
op het werk, biedt WC lemon een uitstekende reiniging en verwijdert dankzij 
zijn dikvloeibare en doeltreffende samenstelling moeiteloos alle vuil in urinoirs 
en WC’s. Het product respecteert de biologische cycli en draagt zorg voor de 
gezondheid en veiligheid van het schoonmaakpersoneel.

Art n° Verpakking Prijs

712510 750ml x 10 e 2,57

WC lemon

WC-reinigers

n  WC-gel 3 in 1 met bleekwater, zuivert, reinigt en ontgeurt gelijktijdig. Rijk aan 
tensio-actieve stoffen en is bijzonder efficiënt tegen organische vervuiling. Het 
verkleurt het sanitair niet en is zonder gevaar voor de septische putten.

Art n° Verpakking Prijs

3602 750ml x 12 e 3,98

Prana WC-Gel (WC gel)
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n WC-ontkalker in poedervorm met actief zuurstof voor WC en bidets, is een 
uitstekende ontkalker. Het actiefwerkend schuim lost alle soorten van aanslag 
op, zelfs zonder mechanische actie. WC powder is zelfs op moeilijk bereikbare 
plaatsen actief tegen kalkaanslag, urinekristallen en vuil. Zuiverend door de actieve 
zuurstof. Aangenaam fris parfum.

Art n° Verpakking Prijs

4785 1kg x 10 e 3,05

WC powder

WC ultrafresh
n Krachtige langdurig geparfumeerde WC-gel. Het product biedt een uitermate 

krachtige reiniging en verwijdert doeltreffend alle vervuilingen en onfrisse geuren 
in de WC’s en urinoirs. Door de dikvloeibare samenstelling hecht het product zich 
uitstekend op de toiletwand en wordt de inwerktijd verlengd.

Art n° Verpakking Prijs

2795 750ml x 10 e 3,58
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KEUKENHYGIËNE    ONTVETTERS EN OPPERVLAKKENREINIGERS

CREAM lemon
n Ecologisch schuurmiddel voor harde oppervlakken in sanitaire ruimtes en 

voedingsindustrie. CREAM cleaner is een sterke reiniger dankzij de uitermate fijne 
korrel van het marmermeel. Het product respecteert de biologische cycli en draagt 
zorg voor de gezondheid en veiligheid van het schoonmaakpersoneel.

Art n° Verpakking Prijs

712582 650ml x 10 e 3,18

Ontvetters

n Ecologisch schuurmiddel voor harde oppervlakken in sanitaire ruimtes en 
voedingsindustrie. CREAM cleaner is een sterke reiniger dankzij de uitermate fijne 
korrel van het marmermeel. Het product respecteert de biologische cycli en draagt 
zorg voor de gezondheid en veiligheid van het schoonmaakpersoneel.

Art n° Verpakking Prijs

712581 650ml x 10 e 3,18

CREAM cleaner

Allesreinigers

n Polyvalente keukenontvetter zonder parfum, lost volledig olie- en vetvlekken op 
evenals vetstof, gebakken of ingebrand vet op alle water- en alkalibestendige 
oppervlakken en vloeren zoals: werkbladen, fornuizen, snijmachines, 
afzuigkappen, ovens... en voor de reiniging van stoomovens. Kan puur, verdund of 
met verstuiver gebruikt worden evenals hogedrukreiniging. 

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712572 750ml x 10 e 6,51

712574 5L x 2 e 21,55 712815 / 712880

GREASE perfect

n Krachtige polyvalente keukenontvetter, verwijdert volledig vetstof, gebakken 
of ingebrand vet. Doeltreffende allesreiniger voor alle vloeren en oppervlakken 
in keukens: werkbladen, fornuizen, snijgereedschap, dampkappen… 
Gebruiksvriendelijk product dat al dan niet verdund gebruikt kan worden via 
besprenkeling of besproeiing. 

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712830 5L x 2 e 31,12 712815 / 712880

GREASE multi (Zenith Multi)

(1% H²O)
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■ Gebruiksvriendelijk   ■ Veelzijdig gebruik   ■ Zonder parfum

GREASE perfect, in gebruiksklare spray of in 5L navulcans, polyvalent, wordt puur 
of verdund gebruikt en in de HoReCasector als ontvetter, voor de reiniging van 

stoomovens of voor hogedrukreiniging.

GREASE perfect, polyvalente keukenontvetter zonder parfum
voor alle vloeren en oppervlakken in de voedingssector.

NATUURLIJK SCHOON
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KEUKENHYGIËNE    ONTVETTERS EN OPPERVLAKKENREINIGERS

n Universele ontvetter voor vloer en oppervlakken, verwijdert alle gewone 
vervuilingen in voedingsomgevingen. Geschikt voor zowel manueel als mechanisch 
(dilutie-centrale, hogedrukreiniger) gebruik. Zeer aangenaam citroenparfum.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712699 5L x 2 e 17,31 712815 / 712880

9070 10L x 1 e 32,96 1404508 / 404511

GREASE superclean (Superclean)

n  Universele ontvetter voor vloer en oppervlakken, 5-voudig concentraat in doseer-
fles en navulling, verwijdert alle gewone vervuilingen in voedingsomgeving. 
Geschikt voor zowel manueel als mechanisch (dilutie-centrale, hogedrukreiniger) 
gebruik. Zeer aangenaam citroenparfum.

Art n° Verpakking Prijs

4624 2L x 4 flessen e 26,65

4614 2L x 6 navulzakken e 24,22

GREASE superclean C (Superclean C)

n  Gebruiksklare universele ontvetter, voor een snelle en probleemloze verwijdering 
van alle keukenvuil, evenals hardnekkige vervuilingen, met behoud van de glans 
van de gereinigde oppervlakken. Geschikt voor alle oppervlakken in contact met 
voedingswaren zoals keukenwerkoppervlakken, snijgereedschap, koelkasten, 
wasbekkens, ovens, keukenapparatuur, afzuigkappen, microgolfovens...

Art n° Verpakking Prijs

9552 750ml x 10 e 3,59

Sprinter Grease (GREASE classic)
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Desinfecterende oppervlakkenreinigers

n  Desinfecterende chloortabletten, verkoop voorbehouden voor Nederland. Voor het 
desinfecteren van oppervlakken en apparatuur in keukens, badkamers, zieken-
huizen, dierenverblijfplaatsen... De bruistablet vervangt bleekwater. Eenvoudig 
en gemakkelijk in gebruik, veilig en zonder risico van spatten door het gebruik van 
tabletten. De bruistablet behoudt haar eigenschappen, terwijl bleekwater snel aan 
doeltreffendheid verliest.

Art n° Verpakking Prijs

0605 810g x 6 e 27,05

Apesin Chlorine Tablets 13430 N (Nederland)

n  Goedgekeurd reinigend desinfectiemiddel, verkoop voorbehouden voor België 
en Groothertogdom Luxemburg. Toegelaten voor producttype 2 en 4. Toegelaten 
voor oppervlakken en materialen in contact met voedingswaren; voor vloeren 
en oppervlakken in ruimten van woonverblijven, ziekenhuizen, instellingen voor 
gezondheidszorg, vloeren en oppervlakken, sanitaire ruimten, instrumentarium na 
gebruik.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

9584 5L x 4 e 29,68
712880 / Tana Dos 

/ 5853

Apesin Daily (1603 B)

n  Goedgekeurd reinigend desinfectiemiddel, verkoop voorbehouden voor Nederland. 
Toegelaten voor producttype 2 en 4. Toegelaten voor oppervlakken en materialen 
in contact met voedingswaren; voor vloeren en oppervlakken in ruimten van 
woonverblijven, ziekenhuizen, instellingen voor gezondheidszorg, vloeren en 
oppervlakken, sanitaire ruimten, instrumentarium na gebruik.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

9878 5L x 4 e 29,68
712880 / Tana Dos 

/ 5853

Apesin Daily (12453 N)
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KEUKENHYGIËNE    ONTVETTERS EN OPPERVLAKKENREINIGERS

Metaalverzorging en -reiniging

Oven- en grill reinigers

n  Vloeibaar onderhouds- en reinigingsmiddel voor geborsteld roestvrij staal, geeft 
de geborstelde inox weer glans, verwijdert vervuilingen typisch aan inox zoals 
watervlekken, vingertasten, stofdeeltjes…). Zeer spaarzaam in gebruik.

Art n° Verpakking Prijs

8588 500ml x 6 e 9,53

Equinox (INOXOL protect)

n Krachtige ontvetter voor de verwijdering van ingebrand vet in ovens en grills. 
Zelfreiniger voor grills. Verwijdert snel en grondig vetsporen en ingebrande bak- en 
braadresten. Het product is ideaal voor convectieovens, dampkappen, grills en 
andere bak- en braadtoestellen uit speciaal staal, fornuizen en grills. 

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

4052 750ml x 12 e 8,18

9555 5L x 4 e 29,34
712815 / 705798 / 

712880

Grill
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KEUKENHYGIËNE    HANDAFWAS

n Ultra-geconcentreerd vloeibaar handafwasmiddel in patroon, reinigt en ontvet 
al het vaatwerk perfect. Het doseersysteem (patroon) garandeert een perfecte 
controle van het verbruik. Aangename citroengeur, neutrale pH en huidvriendelijk.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

8587 2L x 4 e 38,39 213630

AXIO (MANUDISH axio)

Handafwasmiddelen

n  Krachtig vloeibaar handafwasmiddel, verwijdert vet en vuil dankzij de biologische 
vetoplossende stoffen uit de citrusschil. Verspreidt een aangename frisse citroen-
geur. Huidvriendelijk.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

6406 1L x 10 e 3,28

712945 5L x 2 e 14,03 712815 / 712880

9909 10L x 1 e 27,02 1404508 / 404511

Lemoncare (MANUDISH lemon)

n  Ecologisch krachtig vloeibaar handafwasmiddel. Verbetert de arbeidsveiligheid 
van de gebruiker, huidcompatibiliteit werd klinisch getest. MANUDISH original is 
doeltreffend bij kleine dosering. Het product respecteert de biologische cycli en 
draagt zorg voor de gezondheid en veiligheid van het schoonmaakpersoneel.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712575 1L x 10 e 3,45

712577 5L x 2 e 14,77 712815 / 712880

MANUDISH original

n  Vloeibaar handafwasmiddel, zacht voor de handen. De zachte amandelolie en zijn 
fysiologische pH houden de huid zacht. Dankzij zijn formule rijk aan gesynergeerde 
oppervlakte-actieve stoffen, reinigt en ontvet dit ultradoeltreffende product niet 
alleen alle vaatwas, maar ook filters, keukengerei of snijgereedschap. Zuinig in 
gebruik.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

9650 5L x 4 e 18,48 712815 / 712880

9648 20L x 1 e 66,50

MANUWASH soft (MANUDISH soft)
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KEUKENHYGIËNE    VAATWAS

Vloeibare detergenten

n Geconcentreerd detergent voor professionele vaatwassers, voor zacht tot middel-
hard water. Is geschikt voor alle types vaatwassers (tunnels, transportbanden en 
monozones), voor alle soorten vaatwerk of serviesgoed dat alkalibestendig is. De 
geconcentreerde formule biedt een goede controle over het gebruik. Het product 
respecteert de biologische cycli en draagt zorg voor de gezondheid en veiligheid 
van het schoonmaakpersoneel. 18.9kg 

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712700 15L x 1 e 90,79 TWIN 20 / TWIN 40

ENERGY perfect (Energy E3)

n Zeer krachtig reinigingsconcentraat voor glazenwassers, tast de vaat en het 
toestel niet aan. Een uitstekend reinigend vermogen, ook bij hoge waterhardheid. 
De complexvormers verminderen de hardheid van het water en voorkomen 
zo kalkaanslag. Ze versterken de reinigingswerking en houden losgekomen 
vuildeeltjes zwevend. Beschikbaar in doseerfles. 2.6kg

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712751 2L x 4 flessen e 15,66

ENERGY bar

n Reinigingsconcentraat voor professionele vaatwasmachines met een uitstekend 
reinigend vermogen, voor zacht tot licht hard water. Perfect vetoplossend ver-
mogen, zetmeelresten worden verwijderd en voorkomen. Tast de vaat en het toestel 
niet aan. Zuinig in gebruik en zeer geconcentreerd, wordt gebruikt in lage dosering. 
5.8kg & 17.4kg

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712639 5L x 2 e 16,26 TWIN 20

712772 15L x 1 e 51,25 TWIN 40

ENERGY classic

n  Geconcentreerd detergent voor professionele vaatwassers, voor zacht tot 
middelhard water, voor gevoelige materialen. Dit product bevat corrosie-inhibitoren 
waardoor het geschikt is om aluminium, zilver, koper, non-ferrometalen alsook 
plastiek en porselein te reinigen. Het product respecteert de biologische cycli 
en draagt zorg voor de gezondheid en veiligheid van het schoonmaakpersoneel. 
12.2kg.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

1589 10L x 1 e 79,80 TWIN 20 / TWIN 40

ENERGY alu

(10.00g/l)

(10.00g/l)



47

n Reinigingsconcentraat voor professionele vaatwasmachines, voor zacht water 
met een uitstekend reinigend vermogen. Zijn chloorhoudende werkzame stoffen 
verwijderen alle gekleurd vuil (koffie, thee, pigmenten van levensmiddelen). Perfect 
vetoplossend vermogen, zetmeelresten worden verwijderd en voorkomen. Tast 
de vaat en het toestel niet aan. Zuinig in gebruik en zeer geconcentreerd, wordt 
gebruikt in lage dosering. 12.4kg

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

5707 10L x 1 e 50,70 TWIN 20 / TWIN 40

ENERGY softchlor

n  Reinigingsconcentraat voor professionele vaatwasmachines met een uitstekend 
reinigend vermogen, voor hard water en veeleisende omstandigheden. Perfect 
vetoplossend vermogen, zetmeelresten worden verwijderd en voorkomen. Tast 
de vaat en het toestel niet aan. Zuinig in gebruik en zeer geconcentreerd, wordt 
gebruikt in lage dosering. 19.8kg.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712773 15L x 1 e 79,20 TWIN 20 / TWIN 40

n  Reinigingsconcentraat voor professionele vaatwasmachines, voor zacht tot 
middelhard water met een uitstekend reinigend vermogen. Perfect vetoplossend 
vermogen, zetmeelresten worden verwijderd en voorkomen. Tast de vaat en het 
toestel niet aan. Zuinig in gebruik en zeer geconcentreerd, wordt gebruikt in lage 
dosering. 19kg.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712774 15L x 1 e 67,83 TWIN 20 / TWIN 40

ENERGY ultra

ENERGY uni

n  Reinigingsconcentraat voor professionele vaatwasmachines, voor zacht tot 
middelhard water met een uitstekend reinigend vermogen. Perfect vetoplossend 
vermogen, zetmeelresten worden verwijderd en voorkomen. Zijn chloorhoudende 
werkzame stoffen verwijderen alle gekleurd vuil (koffie, thee, pigmenten van 
levensmiddelen). Tast de vaat en het toestel niet aan. Zuinig in gebruik en zeer 
geconcentreerd, wordt gebruikt in lage dosering. 14kg

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

5705 10L x 1 e 55,01 TWIN 20 / TWIN 40

ENERGY unichlor
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KEUKENHYGIËNE    VAATWAS

Detergenten in poeder, patroon & tabletten

n Waspoeder voor professionele afwasmachines voor alle watertypes. Het product 
zorgt voor een grondige en tegelijk materiaalvriendelijke reiniging van de vaat. De 
korrels zijn gemakkelijk te doseren. De schuimontwikkeling wordt gecontroleerd. 
Het bleekmiddel met chloor en de corrosieremmer aanwezig in het product 
verhogen de reinigingsprestaties zelfs op verkorst vuil. 

Art n° Verpakking Prijs

2769 10kg x 1 e 40,71

ENERGY Powder Basic (Energy powderclassic)

n Vaatwastabletten voor semi-professionele en huishoudelijke vaatwassers, alles   in 
1: detergent, spoelmiddel, geïntegreerde zoutfunctie. Ze verwijderen vlekken en 
vet, versnellen de droogtijd, laten de vaat schitteren en verhinderen de vorming van 
witte sluiers.

Art n° Verpakking Prijs

712579 80p x 5 e 17,94

ENERGY easytabs (green care BINGO 4-in1 tabs)

n Waspoeder in patroon voor professionele afwasmachines voor alle watertypes. 
Ultra-efficiënt bij zacht tot middelhard water, dit poeder is rijk aan alkalische en 
complexerende stoffen voor een schitterende vaat. Het verdelingssysteem in 
“patronen” is bijzonder hygiënisch, veilig en praktisch.

Art n° Verpakking Prijs

1362 4,5kg x 4 e 36,09

ENERGY Pilot 200 LP (ENERGY unipilot)

n  Vaatwastabletten met gecontroleerd oplossysteem voor de professionele 
monozone vaatwasmachine 1 tablet voor 10 wasbeurten. Zeer goed ontvettend 
vermogen dankzij actieve stoffen en bleekmiddel. Gemakkelijk en zuinig in gebruik. 
Het product biedt een zeer goed alternatief voor vloeibare detergenten en kan 
tussentijds gebruikt worden bij laattijdige levering van vloeibare detergenten.

Art n° Verpakking Prijs

712775 10kg x 1 e 88,46

ENERGY dishtabs (Dish tabs)

(10.00g/l)

(10.00g/l)

(10.00g/l)
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Spoelmiddelen

n  Spoelmiddel voor de huishoudelijke en semi-professionele vaatwasmachines, 
voorkomt kalkaanslag op de vaat, neutraliseert de alkalische residuen in de 
waswatertank en versterkt het glansaspect van borden, glazen en bestek. Uiterst 
zuinig in gebruik. Voorkomt de vorming van schuim.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712680 1L x 10 e 7,17 712540

n  Spoelmiddel met uitstekende werking voor zacht tot middelhard water. Het product 
biedt een hoge glans op de glazen, bestek en borden. Het product versnelt de 
droogtijd dankzij zeer effectieve bevochtigingsmiddelen en natuurlijk alcohol. 
Het voorkomt kalkaanslag op de vaat en neutraliseert alkalische resten van het 
afwasbad dankzij het organisch zuur. Het product respecteert de biologische cycli 
en draagt zorg voor de gezondheid en veiligheid van het schoonmaakpersoneel.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712601 5L x 2 e 30,68 TWIN 20 / TWIN 40

n  Geconcentreerd spoelmiddel voor professionele afwasmachines voor zacht en 
osmose water, het product vermindert de droogtijd, verhoogt de glans van de vaat 
en neutraliseert de alkaliniteit. De zure en antikalkeigenschappen in het product, 
voorkomen de kalkafzetting op de vaat en in de spoelzone. Zuinig in gebruik en 
zeer geconcentreerd, wordt gebruikt in lage dosering.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712682 5L x 2 e 42,82 TWIN 20 / TWIN 40

9630 20L x 1 e 151,82 TWIN 40

BRILLANT bar (Bingo rinse)

BRILLANT perfect (green care Brillant E3)

BRILLANT soft

n  Geconcentreerd spoelmiddel voor professionele afwasmachines voor middelhard 
tot hard water, het product vermindert de droogtijd, verhoogt de glans van de vaat 
en neutraliseert de alkaliniteit. De zure en antikalkeigenschappen in het product, 
voorkomen de kalkafzetting op de vaat en in de spoelzone. Zuinig in gebruik en 
zeer geconcentreerd, wordt gebruikt in lage dosering.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712644 5L x 2 e 35,86 TWIN 20 / TWIN 40

BRILLANT ultra
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KEUKENHYGIËNE    VAATWAS

n  Geconcentreerd spoelmiddel voor professionele afwasmachines voor zacht tot 
middelhard water, het product vermindert de droogtijd, verhoogt de glans van 
de vaat en neutraliseert de alkaliniteit. De zure en antikalkeigenschappen in het 
product, voorkomen de kalkafzetting op de vaat en in de spoelzone. Zuinig in 
gebruik en zeer geconcentreerd, wordt gebruikt in lage dosering.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712683 5L x 2 e 23,91 TWIN 20 / TWIN 40

BRILLANT uni
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KEUKENHYGIËNE    SPECIALE PRODUCTEN

Ontkalkers

n Zeer krachtige polyvalente ontkalkingsvloeistof dankzij de formule op basis van 
fosforzuur. Overwint alle sporen van minerale zouten die de vaat, de machines of 
de vlakken dof maken. Werkt snel dankzij de hoge concentratie aan zuren. Draagt 
bij tot een goede werking van de toestellen en beperkt hun energieverbruik.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712688 1L x 10 e 6,30 712540

712686 5L x 2 e 30,00 712815

CALC free (Calco multi - Kalk-free)

Restorers / Boosters & intensieve reinigers

n Hoog geconcentreerd en ultra-efficiënt vloeibaar inweekmiddel. Het product 
verwijdert de voedingsresten van het vaatwerk, zelfs de meest hardnekkige zoals 
zetmeel, vet of eiwit. De evenwichtige samenstelling van actieve stoffen maakt een 
schitterend resultaat mogelijk in een korte handelingstijd. 

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

9581 10L x 1 e 59,51 1404508 / 404511

ENERGY HP

(1% H²O)

(10.00g/l)
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Metaal- en productiereinigers

n  Industriële koudreiniger, verwijdert gemakkelijk oliën, vetten, rubbersporen, 
albumine, roet en andere industriële vervuilingen. Er is geen enkel 
aantastingsgevaar voor metalen, synthetische en gelakte oppervlakken dankzij 
de antiroest bestanddelen. Er is een snelle scheiding van olie en water in de 
vetafscheider.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

9103 10L x 1 e 42,85 1404508 / 404511

NOWA gromar

INDUSTRIE    INDUSTRIËLE REINIGERS

n  Industriële ontvetter, verwijdert snel en gemakkelijk minerale, plantaardige 
en dierlijke vetten en oliën. Zelfs hardnekkige olie- en vetvervuilingen, roet, 
teer, alsook metaal- en rubberstrepen worden moeiteloos opgelost. Geschikt 
voor de reiniging van werkplaatsen, productiehallen, opslagplaatsen, evenals 
productieketens.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

9095 10L x1 e 40,94 1404508 / 404511

712887 200L x 1 e 791,02 404506

NOWA tanin

n  Industriële ontvetter voor de voedingsindustrie, verwijdert alle vervuilingen. Lost 
gemakkelijk olie en vet op van minerale, plantaardige en dierlijke oorsprong. 
Bijzonder geschikt voor de reiniging van vloeren en industriële uitrustingen (geen 
aluminium) in productiehallen, werkplaatsen, voedingsindustrie, vleesverwerking, 
professionele grootkeukens, etc...

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

9098 10L x 1 e 33,41 1404508 / 404511

NOWA grease-ex

Intensieve reinigers, ontvetters en olieoplosmiddelen

n  Industriële ontvetter voor de voedingsindustrie, verwijdert gemakkelijk oliën, 
vetten, harsen en roet. Snelle werking in de olieafscheider. Toepasbaar op 
alle werktuigonderdelen, aggregaten en productie uitrustingen uit staal, ijzer, 
aluminium, koper, zink, zilver, evenals glas, kunststoffen en gelakte oppervlakken. 
Bijzonder geschikt voor het gebruik in de voedingsindustrie, alsook voor de 
reiniging van rook- en brandbeschadigde oppervlakken.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

1403 10L x 1 e 58,35 1404508 / 404511

712890 200L x 1 e 923,64 404506

NOWA FLA 710 S
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■ Corrosie-inhibitoren     ■ Gebruiksvriendelijk     ■ Veelzijdig

NOWA gromar verwijdert gemakkelijk oliën, vetten, rubbersporen en andere industriële 
vervuiling op gereedschappen, machineonderdelen en werkoppervlakken

in de mechanische, verpakkings-, drukkerijsector enz.

Industriële koudreiniger
voor het reinigen (extern) van productie-uitrustingen.

INDUSTRIELE EFFICIENTIE
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LINNENWAS    DETERGENTEN

Vloeibare detergenten

n  Ultra geconcentreerd vloeibaar universeel wasmiddel met een hoge wasprestatie 
bij lage temperaturen. Grootste materiaalverdraagzaamheid en is geschikt voor 
zowel wit als gekleurd textiel. Vrij van fosfaten, conserveermiddelen en witmakers. 
Aangenaam en langdurig parfum.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

1484 5L x 4 e 27,75 712815

2119 20L x 1 e 103,41 SMART

ACTIV liquid

n  Zeer krachtig geconcentreerd vloeibaar wasmiddel, is 1,5 keer efficiënter dan 
het gemiddelde van de klassieke vloeibare wasmiddelen. Rijk aan biologische 
ontvlekkers, is bijzonder doeltreffend op vlekken van bloed, ei, chocolade… Zonder 
bleekmiddelen, is geschikt voor delicaat textiel en gevoelige kleuren.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

381261 5L x 4 e 32,35 712815

ECLAT LIQUID

n  Ultra geconcentreerd vloeibaar wasmiddel voor delicaat textiel bij wastemperaturen 
van 30°C tot 60°C. De formule op basis van tarweproteïne is zacht voor het 
textiel en beschermt de vezels tegen pluisjes. Vrij van fosfaten, fosfonaten en 
bleekmiddelen. Dermatologisch getest. Eveneens geschikt voor handwas.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

1191 5L x 2 e 26,12 712815

Delicat (ACTIV delicat)

n  Geconcentreerd vloeibaar wasmiddel voor alle soorten wasgoed, aanbevolen bij 
automatische dosering. Groot ontvettend en bio-ontvlekkend vermogen bij alle 
temperaturen. Dankzij de actieve synergie van de complexvormers kan deze niet-
fosfaathoudende formule een doeltreffende, ontkalkende werking garanderen met 
respect voor de natuur. Zeer aangenaam parfum, de citrusgeur met etherische oliën 
van sinaasappel en lychee laat een aangename, verfrissende toets achter op het 
wasgoed en in de wasserij.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

2080023 20L x 1 e 130,16 SMART

PROGRAM MATIC FRESH (ACTIV fresh)
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■ Tijdwinst  ■ Gebruiksveilig voor het personeel   ■ Oplossingen op maat

Werner & Mertz Professional biedt een uitgebreid assortiment van linnenwasproducten 
die beantwoorden aan elke vraag in functie van de technische parameters en de 

veelzijdige verwachtingen van de resultaten.

De technische criteria en behoeften zijn 
talrijk en verschillend, afhankelijk van de 
grootte en structuur van onze klanten.

Maar de doelstelling is voor iedereen dezelfde: een 
optimaal wasresultaat gekoppeld aan kostenbeheersing. 

LINNENWASHYGIENE
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LINNENWAS    DETERGENTEN

Detergenten in poeder & tabletten

n  Ultra geconcentreerd poeder (10kg = 20kg), met hoog rendement bij lage 
temperaturen. Het product beschikt over een hoge reinigingskracht (5-voudig bio-
enzymensysteem), ook in koud water. Sprankelend wit dankzij de bleekmiddelen 
op zuurstofbasis. Laat toe de wastemperatuur met 20°C te verlagen in vergelijking 
met de normale wastemperaturen. Tot 60% minder elektriciteitsverbruik. Tijdwinst 
(kortere wascycli). Langdurig parfum.

Art n° Verpakking Prijs

1616 10kg x 1 e 64,91

ACTIV bi-compact

n Fijn, zeer krachtig poeder, actief op lage temperaturen. Dankzij zijn formule met 
zijn hoog gehalte aan oppervlakte-actieve stoffen en biologische ontvlekkers heeft het 
product een maximale waskracht en werkt het in op alle vuil, zelfs het hardnekkigste. 
De grote concentratie bleekmiddelen versterkt zijn efficiëntie tegen gekleurde vlekken 
(wijn, fruit, lipstick…) en geeft een stralend witte was. Zijn sekwestratiestoffen 
voorkomen kalkneerslag op het textiel.

Art n° Verpakking Prijs

208016 15kg x 1 e 58,78

ECLAT PREMIUM

n  Wastabletten met hoge prestatie, voor alle types linnen, snel oplosbaar. De 
formule op basis van Aloë Vera-extracten is ideaal voor de gevoelige huid en is 
hypoallergeen en dermatologisch getest. Langdurig parfum. Zonder kleurstoffen 
en fosfaten. Het product respecteert de biologische cycli en draagt zorg voor de 
gezondheid en veiligheid van het schoonmaakpersoneel.

Art n° Verpakking Prijs

0850 56p x 2 e 19,58

ACTIV tabs

n  Niet-blekend waspoeder voor de voorwas en hoofdwas van alle soorten textiel en 
kleuren. Het is een biologisch ontvlekkend poeder zonder perboraat en is geschikt 
voor textiel met delicate kleuren.

Art n° Verpakking Prijs

326196 20kg x 1 e 52,01

MATIC COLOR

(1% H²O)

(1% H²O)

(1% H²O)

(1% H²O)
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n  Fijn poeder, actief op lage temperaturen, ideaal voor de behandeling van alle 
soorten textiel. Zijn specifieke formule garandeert een witte was vanaf 40°C en 
beschermt de kracht van de kleuren. Dankzij zijn biologisch ontvlekkend vermogen 
werkt het doeltreffend tegen alle soorten vuil. Langdurig aangename geur.

Art n° Verpakking Prijs

6193 20kg x 1 e 53,85

n  Polyvalent fijn poeder, met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Dankzij 
de evenwichtige formule werkt het doeltreffend tegen alle soorten vuil. Is zowel 
geschikt voor voorwas als voor hoofdwas. Bevat geen fosfaten.

Art n° Verpakking Prijs

233143 20kg x 1 e 35,32

PROGRAM SPECIAL Hébergement

TOP CLAIR

(1% H²O)

(1% H²O)
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LINNENWAS    WASVERZACHTERS

Wasverzachters

n  Wasverzachter voor de laatste spoelbeurt 5-voudig concentraat (2L = 10L) 
gebruiksklare fles met doseersysteem. Maakt de was soepel en zacht en geeft 
het een aangenaam parfum. Het antistatisch effect zorgt voor een aangenamere 
afwerking van de was en vergemakkelijkt het strijken. Bloemengeur.

Art n° Verpakking Prijs

226221 2L x 6 e 16,00

ECLAT SOUPLESSE ABSOLUE DOUCEUR FLORALE

n  Wasverzachter voor de laatste spoelbeurt 5-voudig concentraat (2L = 10L) 
gebruiksklare fles met doseersysteem. Maakt de was soepel en zacht en geeft 
het een aangenaam parfum. Het antistatisch effect zorgt voor een aangenamere 
afwerking van de was en vergemakkelijkt het strijken. Frisse geur.

Art n° Verpakking Prijs

226209 2L x 6 e 16,00

n  Wasverzachter voor de laatste spoelbeurt 5-voudig concentraat (2L = 10L) 
gebruiksklare fles met doseersysteem. Maakt de was soepel en zacht en geeft 
het een aangenaam parfum. Het antistatisch effect zorgt voor een aangenamere 
afwerking van de was en vergemakkelijkt het strijken. Lavendelgeur.

Art n° Verpakking Prijs

226210 2L x 6 e 16,00

ECLAT SOUPLESSE ABSOLUE FRAICHEUR

ECLAT SOUPLESSE ABSOLUE LAVANDE

n  Wasverzachter voor de laatste spoelbeurt in gebruiksklare fles voor manuele of 
automatische dosering. Maakt de was soepel en zacht en geeft het een aangenaam 
parfum. Het antistatisch effect zorgt voor een aangenamere afwerking van de was 
en vergemakkelijkt het strijken. Frisse geur.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

1126208 5L x 4 e 10,68 712815

1126205 20L x 1 e 40,52 SMART

ECLAT SOUPLESSE FRAICHEUR
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n Ecologische wasverzachter, 3-voudig concentraat (3L = 9L). Hypoallergeen en 
dermatologisch getest. Het product werd ontwikkeld om het risico op allergische 
reacties te verlagen. Zonder kleurstoffen en conserveermiddelen. Maakt de 
was zacht en vergemakkelijkt het strijken. Zijn fijne aangename parfum “Cotton 
flowers” geeft het linnen frisheid.

Art n° Verpakking Prijs

1775 3L x 4 e 15,00

SOFT natura

n  Wasverzachter voor de laatste spoelbeurt in gebruiksklare fles voor manuele of 
automatische dosering. Maakt de was soepel en zacht en geeft het een aangenaam 
parfum. Het antistatisch effect zorgt voor een aangenamere afwerking van de was 
en vergemakkelijkt het strijken. Lavendelgeur.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

1126207 5L x 4 e 10,68 712815

1126204 20L x 1 e 40,52 SMART

ECLAT SOUPLESSE LAVANDE
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LINNENWAS    WASADDITIEVEN

Bleekmiddelen

n  Vloeibaar additief voor het bleken van was op hoge temperaturen, voor 
automatische dosering. De formule op basis van waterstofperoxide verwijdert 
gekleurd vuil en bleekt het wasgoed. Het wordt in de wasfase toegevoegd, zodat 
geen bleekwater moet worden gebruikt en de wastijd dus verkort. Het bevat geen 
chloorderivaat en voorkomt de vorming van blijvende vlekken door een reactie 
tussen bepaalde farmaceutische producten en chloor.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

279804 30kg x 1 e 119,41 SMART

n  Vloeibaar additief voor het bleken van was op lage temperaturen, voor 
automatische dosering. De formule op basis van waterstofperoxide verwijdert 
gekleurd vuil en bleekt het wasgoed. Het wordt in de wasfase toegevoegd, zodat 
geen bleekwater moet worden gebruikt en de wastijd dus verkort. Het bevat geen 
chloorderivaat en voorkomt de vorming van blijvende vlekken door een reactie 
tussen bepaalde farmaceutische producten en chloor.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

208098 30kg x 1 e 164,12 SMART

PROGRAM PRO OX (SYSTEM oxy)

PROGRAM PRO OXY 30 (SYSTEM oxybleach)
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Boosters

n  Bevochtigend vloeibaar additief tegen vetvlekken van voedsel en mineralen. Door 
de hoge concentratie oppervlakte-actieve stoffen is het zeer doeltreffend, zelfs op 
synthetische vezels, zodat het vuil beter loslaat. Aanbevolen voor manueel gebruik 
of automatische dosering.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

279682 5L x 4 e 42,78 712815 / SMART

n  Oppervlakte-actieve vloeibare basis, voor automatische dosering. Door het hoge 
gehalte aan oppervlakte-actieve stoffen heeft het een krachtige waskracht voor erg 
vuil wasgoed. Met zijn niet-ionische bevochtigingsmiddelen vergemakkelijkt het de 
bevochtiging van synthetische vezels en de verwijdering van vet.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

279941 20L x 1 e 154,39 SMART

PROGRAM PRO «G»

PROGRAM MATIC 1+

n  Vloeibaar sekwestrerend additief voor automatische dosering. Door de kalkionen 
van middelhard water te sekwestreren, voorkomt het product afzettingen 
die de was grauw maken en doen verslijten. Met zijn hoge concentratie 
sekwestratiemiddelen versterkt het de werking van tensio-actieve stoffen en het 
vloeibaar alkalisch additief.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

279981 20L x 1 e 107,16 SMART

PROGRAM MATIC 3 (SYSTEM aquasoft)

(2.00g/l)

n  Alkalisch vloeibaar additief voor automatische dosering. De hoge concentratie 
alkalische stoffen bevordert het zwellen van de vezels en het losmaken van het vuil. 
Het product vervolledigt de werking van de tensio-actieve stoffen door de vetten 
te verzepen. Het product respecteert de biologische cycli en draagt zorg voor de 
gezondheid en veiligheid van het schoonmaakpersoneel.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712826 15L x 1 e 62,65 SMART

SYSTEM alca (PROGRAM MATIC 2)

(1% H²O)



LINNENWAS    WASADDITIEVEN

n  Bleekpoeder, verwijdert doeltreffend gekleurd vuil en bevordert de waskracht. Het 
product verzekert een schitterende witte was dankzij de combinatie van perboraten 
en optische witmakers.

Art n° Verpakking Prijs

7121 25kg x 1 e 105,65

n  Bio-ontvlekkend poeder voor de voorwas, speciaal voor proteïnevlekken. Is 
doeltreffend voor alle watertypes, zelfs voor hard water. Zijn hoog reinigend 
vermogen verzekert een doeltreffende voorwas, zelfs bij zware vervuilingen.

Art n° Verpakking Prijs

6810 30kg x 1 e 110,00

PROGRAM PRO B (SYSTEM oxy)

PROGRAM PRO PREZYM

62

(10.00g/l)

(1% H²O)



Voorontvlekkers

n  Voorontvlekker voor proteïne- en vetvlekken klaar voor gebruik. Rijk aan tensio-
actieve bestanddelen, dringt door in de vezel om beter vetvlekken te verwijderen. 
Dankzij het uiterst effectieve enzymatische systeem kan het de proteïne in 
lichaams- en voedingsvlekken vernietigen. Door zijn formule zonder witmakers kan 
het op alle soorten textiel worden gebruikt, met inbegrip van delicaat en gekleurd 
textiel. Is geschikt als aanvulling op het wasmiddel bij het voorontvlekken van 
gekleurde vlekken.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

1666 500ml x 10 e 4,75

n  Voorontvlekker zonder bleekwater voor gekleurde vlekken klaar voor gebruik. Op 
basis van waterstofperoxide en oppervlakte-actieve stoffen, als aanvulling van een 
wasmiddel voor moeilijk gekleurde vlekken van wijn, fruit, gras, thee,... Geschikt 
als aanvulling van een wasmiddel en als voorontvlekker voor vetvlekken. Maakt 
de was witter. Dankzij de formule zonder bleekwater of optische witmakers is het 
geschikt voor alle soorten textiel.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

8665 500ml x 8 e 3,08

PROGRAM SPECIAL Biodégraissant (SOLUS multi)

PROGRAM SPECIAL Oxy-Détachant (SOLUS oxy)
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PERSOONLIJKE HYGIËNE    WASLOTIONS

Vloeibare reinigende zepen

n  Waslotion voor de handen, bijzonder hygiënisch in combinatie met Dermopack 
handzeepdispenser met elleboogbediening. Het voorkomt dat mogelijk besmette 
handen van de gebruiker in aanraking komen met de dispenser. 

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

205382 800ml x 6 e 11,21 205475 / 205902

n  Waslotion voor de handen, reinigt bevuilde handen zonder de natuurlijke 
bescherming van de huid aan te tasten. Vrij van zepen en alkalische stoffen. 
Zuurtegraad ligt dicht bij deze van de huid. Beschermt de huid tegen het uitdrogen 
en kloven. Aangenaam parfum. Hoog rendement.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

4763 1L x 10 e 3,93 6526

n  Waslotion voor de frequente handenwas (dermatologisch getest). Erkend 
hypoallergeen volgens HRIPT (Human Repeat Insult Patch Test), het product heeft 
een langdurig zorgeffect, ook na het wassen van de handen. Het beschermt de 
huid tegen uitdroging en heeft een aangename bloemengeur. Zonder kleurstoffen. 
Het product respecteert de biologische cycli en draagt zorg voor de gezondheid en 
veiligheid van het schoonmaakpersoneel.

Art n° Verpakking Prijs Ref dosering

712516 500ml x 10 e 6,16

712520 800ml x 6 e 7,65 205475 / 205902

712519 5L x 2 e 16,98 1420

ACTISENE MANOSENE

LAVAMANI rosé

LAVAMANI sensation (SOFT sensation)
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DOSEERSYSTEMEN    HANDAFWAS

DOSEERSYSTEMEN    VAATWAS

Manuele doseersystemen voor vloeibare producten

Automatische doseersystemen voor vloeibare producten

n Dispenser voor vloeibaar afwasmiddel Axio met patronen

Art n° Verpakking Prijs

213630 1st x 1 e 133,44

n  Duurzaam en nauwkeurig doseerapparaat voor een ééntankvaatwasmachine. Door 
het voorprogramma biedt het een tijdwinst. Haar gecontroleerd verbruik maakt 
het milieuvriendelijk en zuinig in verbruik, tot 30% in vergelijking met handmatige 
dosering.

Verpakking

1st x 1

n  Duurzaam en nauwkeurig doseerapparaat voor een tunnelvaatwasmachine. Door 
het voorprogramma biedt het een tijdwinst. Haar gecontroleerd verbruik maakt 
het milieuvriendelijk en zuinig in verbruik, tot 30% in vergelijking met handmatige 
dosering.

Verpakking

1st x 1

Dispenser Axio

TWIN 20

TWIN 40
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DOSEERSYSTEMEN    PERSOONLIJKE HYGIËNE

Dispensers

n  Wanddispenser voor vloeibare handzeep met een vulling van 800mL. De 
buitenkant in ABS-kunststof verdraagt schokken en is gemakkelijk te reinigen. 
Kostenbesparend, 1 druk=1.8ml, voldoende om de handen te reinigen. 

Art n° Verpakking Prijs

205475 1st x 12 e 17,94

n  Wanddispenser voor vloeibare handzeep met een vulling van 800mL met elleboog. 
De buitenkant in ABS-kunststof verdraagt schokken en is gemakkelijke te reinigen. 
De arm uit roestvast staal vermindert het risico op kruisbesmetting via de handen. 
De elleboogbediening is vooral aanbevolen in de zorgomgeving. Kostenbesparend, 
1 druk=1.8ml, voldoende om de handen te reinigen. 

Art n° Verpakking Prijs

205902 1st x 6 e 38,83

Dermopack 800ml Dispenser

Dermopack Hygiene 800ml Dispenser
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n  Wanddispenser van 1 L voor vloeibare handzeep. Gemaakt uit 100% recycleerbare 
materialen. Kostenbesparend, 1 druk =0.9ml, voldoende om de handen te reinigen 
in combinatie met LAVAMANI sensation. 

Art n° Verpakking Prijs

1420 1st x 1 e 11,25

ECO SOAP 1L Dispenser

n  Wanddispenser met elleboogbediening voor vloeibare handzeep voor een 1L 
fles LAVAMANI. De roestvaste dispenser garandeert een intensieve en optimale 
hygiëne. Kostenbesparend, 1 druk =1.4ml, voldoende om de handen te reinigen. 

Art n° Verpakking Prijs

6526 1st x 1 e 59,20

LAVAMANI rosé 1L Dispenser



DOSEERSYSTEMEN    OPPERVLAKTEREINIGING

Manuele doseersystemen voor vloeibare producten

n Verdunningscentrale (Venturi) voor 2 producten, uitgerust met een 15-meter lange 
slang met pistool. De centrale beschikt over een gecertificeerd terugslagsysteem 
om besmetting van de waterleiding door de gebruikte producten te vermijden. 
Ideaal voor het reinigen van de grootkeukens op het einde van de dag.

Art n° Verpakking Prijs

5853 1st x 1 e 550,00

n  Ophangsysteem met sleutel voor opslag van geconcentreerde detergenten. 
Opslag mogelijk voor cans tot 5L. Afgesloten, beveiligt ze de toegang tot de 
producten door de gebruikers en bezoekers. Vergemakkelijkt de doorgang, de 
reiniging en voorkomt ook handmatige overdosering. Wordt vooral gebruikt met de 
verdunningsystemen van Tana Dos.

Art n° Verpakking Prijs

711401 1st x 1 e 86,59

n  Muraal verdunningssysteem (Venturi) voor 1 product in verstuiver. Levert de 
precieze ingestelde dosering. Flexibel, Tana Dos wordt geleverd met een zakje 
gekalibreerde nippels om de juiste verdunning in te stellen. Het toestel heeft een 
gecertificeerd terugslagsysteem om besmetting van de waterleiding door het 
gebruikte product te vermijden. 4Liter/ minuut. 

Art n° Verpakking Prijs

702954 1st x 1 e 101,74

n  Muraal verdunningssysteem (Venturi) voor 1 product in emmer. Levert de precieze 
ingestelde dosering. Flexibel, Tana Dos wordt geleverd met een zakje gekalibreerde 
nippels om de juiste verdunning in te stellen. Het toestel heeft een gecertificeerd 
terugslagsysteem om besmetting van de waterleiding door het gebruikte product 
te vermijden. 14Liter/ minuut. 

Art n° Verpakking Prijs

702955 1st x 1 e 101,74

Dosing central 2 products

Tana Box

Tana Dos 1

Tana Dos 2
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DOSEERSYSTEMEN    OPPERVLAKTEREINIGING

n Muraal verdunningssysteem (Venturi) tot 4 producten in verstuivers (2) en 
in emmers (2). Levert een nauwkeurige geconfigureerde dosering. Flexibel, 
Tana Dos quatro wordt geleverd met een zakje gekalibreerde nippels om de 
juiste verdunning in te stellen. De draaiknop verandert de verdunning en de 
productkeuze door een eenvoudige rotatie. Het toestel heeft een gecertificeerd 
terugslagsysteem. 4liter/ minuut en 14liter / minuut. 

Art n° Verpakking Prijs

711674 1st x 1 e 193,31

n  Muraal verdunningssysteem (Venturi) tot 4 producten in verstuivers (3) en in emmer 
(1). Levert een nauwkeurige geconfigureerde dosering. Flexibel, Tana Dos quatro 
wordt geleverd met een zakje gekalibreerde nippels om de juiste verdunning in 
te stellen. De draaiknop verandert de verdunning en de productkeuze door een 
eenvoudige rotatie. Het toestel heeft een gecertificeerd terugslagsysteem. 4liter/ 
minuut en 14liter / minuut. 

Art n° Verpakking Prijs

711673 1st x 1 e 193,31

Tana Dos quatro 2-2

Tana Dos quatro 3-1
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Sprayflacons en doseerhulpen

n  Manuele doseerkamer 10ml om op de hals van een fles van DIN 32 te monteren 
(ronde fles). Een simpele druk op de fles voert het product naar de doseerkamer. 
Door de voorziene overloop (>10ml) gaat het product terug in de fles voor later 
gebruik. Het aanzuigpijpje met kapje voorkomt de projectierisico’s. 

Art n° Verpakking Prijs

404516 1st x 30 e 0,44

n  Manuele doseerkamer 71ml om op de hals van een fles van DIN 28/410 te 
monteren (vierkante fles). Een simpele druk op de fles voert het product naar de 
doseerkamer. 5 maatverdelingen van 5ml zorgen voor een precieze dosering, 
geschikt voor alle behoeften en alle gewenste hoeveelheden oplossingen. Het 
aanzuigpijpje met kapje voorkomt de projectierisico’s.

Art n° Verpakking Prijs

712540 1st x 10 e 1,50

n  Pelikaan doseerpomp te schroeven op de hals van de cans van 15L DIN 60. Zonder 
contact met het product levert deze pomp precies 20ml per volle druk.

Art n° Verpakking Prijs

712980 1st x 10 e 5,60

n  Pelikaan doseerpomp te schroeven op de hals van de cans van 1x5L DIN 45. Zonder 
contact met het product levert deze pomp precies 20ml of 25ml per volle druk.

Art n° Verpakking Prijs

404511 1st x 1 e 6,08

Dosing cap 10 ml - Round bottle - DIN 32

Dosing cap 71ml - WFB bottle - DIN 28/410

Dosing pump - 1x15L - DIN 60

Dosing pump - 1x5L - 1x10L - DIN 45
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DOSEERSYSTEMEN    OPPERVLAKTEREINIGING

n  Pelikaan doseerpomp te schroeven op de hals van de cans van 2x5L en 4x5L DIN 
42. Zonder contact met het product levert deze pomp precies 20ml per volle druk.

Art n° Verpakking Prijs

712880 1st x 10 e 5,60

n Pelikaan doseerpomp te bevestigen op vaten van 200L.

Art n° Verpakking Prijs

404506 1st x 1 e 48,74

n  Handmatige afsluitkraan te schroeven op de hals van de cans van 1x5L & 1x10L 
DIN 45. De kraan laat continu een straaltje product stromen voor de gelijkmatige 
bevloeiing van de vloer of in het bakje. Regelbaar, het debiet kan worden 
aangepast. Vermindert het risico op contact met het geconcentreerde product.

Art n° Verpakking Prijs

1404508 1st x 1 e 2,60

n  Handmatige afsluitkraan te schroeven op de hals van de cans van 2x5L & 4x5L 
DIN 42. De kraan laat continu een straaltje product stromen voor de gelijkmatige 
bevloeiing van de vloer of in het bakje. Regelbaar, het debiet kan worden 
aangepast. Vermindert het risico op contact met het geconcentreerde product.

Art n° Verpakking Prijs

712815 1st x 1 e 1,70

Dosing pump - 2x5L - 4x5L - DIN 42

Dosing pump - 200L

Dosing tap - 1x5L - 1x10L - DIN 45

Dosing tap - 2x5L - 4x5L - DIN 42
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n  Handmatige afsluitkraan te schroeven op de hals van de cans van 15L DIN 60. De 
kraan laat continu een straaltje product stromen voor de gelijkmatige bevloeiing 
van de vloer of in het bakje. Regelbaar, het debiet kan worden aangepast. 
Vermindert het risico op contact met het geconcentreerde product.

Art n° Verpakking Prijs

712990 1st x 10 e 2,80

n  Pistool voor aanmaak van compact schuim. Het vergemakkelijkt reiniging 
en ontsmetting van alle horizontale en verticale vlakken en controleert de 
concentraties om verspilling te voorkomen. Zeer makkelijk te gebruiken, het kan 
worden aangesloten op alle soorten watertoevoer.

Art n° Verpakking Prijs

705727 1st x 1 e 74,38

n  Spray voor het Quick & Easy-systeem. De sproeikop wordt geleverd met een 
recipiënt van 325ml en levert een gebruiksklare oplossing. Vervangt voordelig en 
economisch de klassieke gebruiksklare verstuivers. Een Quick & Easy patroon komt 
overeen met 8125ml gebruiksklare oplossing.

Art n° Verpakking Prijs

406006 1st x 1 e 9,22

n  Professionele triggerspray van hoge kwaliteit. Het klepje op de spraykop biedt twee 
opties om te verstuiven: spray of schuim. Het wordt vastgeschroefd op de hals van 
een fles DIN 28/410 (vierkante fles).

Art n° Verpakking Prijs

712545 1st x 10 e 0,94

Dosing tap - 1x15L - DIN 60

Foam pistol 2.8 L

Quick & Easy Spray head

Trigger 1L WFB
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DOSEERSYSTEMEN    OPPERVLAKTEREINIGING

n  Professionele blauwe triggerspray van hoge kwaliteit met een zeer krachtig debiet 
van 2,2ml per druk. De stevige constructie is ontworpen voor een langdurige 
verstuiving van vloeistof in grote hoeveelheden. De lange gebogen trekker maakt 
een moeiteloze bediening ‘met drie vingers’ mogelijk.

Art n° Verpakking Prijs

702667 1st x 10 e 2,12

n  Professionele groene triggerspray van hoge kwaliteit met een zeer krachtig debiet 
van 2,2ml per druk. De stevige constructie is ontworpen voor een langdurige 
verstuiving van vloeistof in grote hoeveelheden. De lange gebogen trekker maakt 
een moeiteloze bediening ‘met drie vingers’ mogelijk.

Art n° Verpakking Prijs

702671 1st x 10 e 2,12

n  Verstuiver van een geconcentreerd product met slang van 1,5m voor cans van 5L en 
10L. Vooral aanbevolen bij het schoonmaken van grills, dit systeem transformeert 
een can in een verstuiver met weinig risico tot contact met de geconcentreerde 
producten.

Art n° Verpakking Prijs

705798 1st x 1 e 3,41

n  Professionele rode triggerspray van hoge kwaliteit met een zeer krachtig debiet 
van 2,2ml per druk. De stevige constructie is ontworpen voor een langdurige 
verstuiving van vloeistof in grote hoeveelheden. De lange gebogen trekker maakt 
een moeiteloze bediening ‘met drie vingers’ mogelijk.

Art n° Verpakking Prijs

702670 1st x 10 e 2,12

Vapo blue 750ml

Vapo green 750ml

Vapo grill

Vapo red 750ml
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DOSEERSYSTEMEN    LINNENWAS

TOEBEHOREN    OPPERVLAKTEREINIGING

n  Nauwkeurig en duurzaam doseerapparaat voor een wasmachine. Door zijn vele 
voorprogramma’s biedt het tijdwinst. Haar gecontroleerd verbruik maakt het 
milieuvriendelijk en zuinig in gebruik, tot 30% in vergelijking met handmatige 
dosering. Aanbevolen voor machines van 12kg en meer.

Verpakking

1st x 1

n  Geïmpregneerde doekjes voor het ontstoffen van vloeren.

Art n° Verpakking Prijs

702664 1000st e 79,41

SMART

Sobaline blue 25x61cm
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Automatische doseersystemen voor vloeibare producten
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