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Window Cleaner is een gebruiksklare glasreiniger die
geschikt is om ramen, spiegels en andere hoogglanzende
oppervlakken te reinigen. Window Cleaner laat geen
strepen na en droogt snel op. Window Cleaner heeft een
neutrale pH en verwijdert zeer doeltreffend
vingerafdrukken en andere bevuilingen.
Interior Cleaner is een krachtige allesreiniger die alle vet en
vuil van afwasbare oppervlakken verwijdert. Interior Cleaner
reinigt grondig alle waterbestendige oppervlakken in uw
interieur zoals glas, marmer, kunststof, houtwerk, vloeren,
tegels,… Interior Cleaner is materiaalvriendelijk, heeft een
glanzend effect en droogt streeploos op. Interior Cleaner laat
een langdurige, frisse geur na.
Floor Cleaner is een krachtige vloerreiniger die alle vet en vuil
van uw vloeren verwijdert. Floor Cleaner reinigt grondig alle
vloeren zoals parket, laminaat, natuursteen, vinyl en
keramische tegels. Floor Cleaner is materiaalvriendelijk, heeft
een glanzend effect en droogt streeploos op. Floor Cleaner
laat een langdurige, frisse geur na.

Automatic Floor Cleaner is een laagschuimende, neutrale en
aangenaam geparfumeerde reiniger voor vloeren. De reiniger
is zowel handmatig als in een schrobautomaat te gebruiken.
Automatic Floor Cleaner is geschikt voor het schoonmaken
van waterbestendige vloeren zoals tegels, laminaat, linoleum,
pvc en marmoleum.

Sani Cleaner Daily is een sanitairreiniger voor dagelijks
gebruik die probleemloos alle vuil, zeepresten en
kalkafzettingen verwijdert. Sani Cleaner laat een schitterende
glans na. Sani Cleaner hecht zich door de hoge viscositeit
goed aan verticale oppervlakken hetgeen de reinigende
werking bevordert. Sani Cleaner is materiaalvriendelijk en laat
een langdurige frisse geur na.

Sani Descaler is een sanitairreiniger voor periodiek gebruik die
probleemloos alle vuil, zeepresten en kalkafzettingen
verwijdert. Sani Descaler hecht zich door de hoge viscositeit
goed aan verticale oppervlakken hetgeen de reinigende
werking bevordert. Sani Descaler is materiaalvriendelijk.

Toilet Cleaner verwijdert grondig alle vuil, zelfs op de moeilijk
bereikbare plaatsen, zoals onder de toiletrand. Door de hals
van de ﬂes kan er gemakkelijk product worden aangebracht
waar het nodig is. Toilet Cleaner heeft een fris parfum dat
langdurig blijft nageuren.
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Laundry Detergent Pods is een fosfaatvrij totaalwasmiddel
voor semi-professioneel of huishoudelijk gebruik met enzymen
dat moeilijke vlekken verwijdert zoals gras, modder, bloed, veten eiwitvlekken, zelfs bij lage temperaturen. Laundry Detergent
Pods is geschikt voor alle temperaturen, houdt de kleuren
helder en de witte was stralend wit. Het bevat een fris parfum
dat langdurig in het wasgoed blijft hangen.
Laundry Detergent Professional is een geconcentreerd,
fosfaatvrij totaalwasmiddel met enzymen dat moeilijke
vlekken verwijdert zoals gras, modder, bloed, vet- en
eiwitvlekken, zelfs bij lage temperaturen. Laundry Detergent
Professional is geschikt voor alle temperaturen, houdt de
kleuren helder en de witte was stralend wit. Het bevat een fris
parfum dat langdurig in het wasgoed blijft hangen. Laundry
Detergent Professional is samengesteld voor automatische
dosering via een doseerapparaat.
Laundry Detergent Oxy is een geconcentreerd vloeibaar
bleekmiddel op basis van actieve zuurstof dat dient ter
aanvulling van het fosfaatvrij, vloeibaar wasmiddel om het
wasgoed stralend wit te houden. Het versterkt als chloorvrij
zuurstofbleekmiddel de reiniging van het wasmiddel waardoor
het hygiënisch schoonmaakt en grondig ontvlekt. Laundry
Detergent Oxy kan gebruikt worden voor alle wasbaar textiel,
wit en kleurvast, bij temperaturen tussen 30°C en 90°C.
Laundry Detergent Oxy is samengesteld voor automatische
dosering via een doseerapparaat.
Prewash Laundry Detergent is een hoog geconcentreerde
waskrachtversterker. Prewash Laundry Detergent kan op zich
eveneens gebruikt worden als wasmiddel zonder fosfaten
bijvoorbeeld voor het wassen van microvezeldoekjes en
moppen. Prewash Laundry Detergent ondersteunt de waskracht
van wasmiddelen en de verwijdering van moeilijke vlekken zoals
olie- en vetvlekken, zelfs bij lage temperaturen. Prewash Laundry
Detergent bevat wateronthardende bestanddelen waardoor
uitstekende wasresultaten worden bekomen. Prewash Laundry
Detergent is zeer geschikt voor het verwijderen van vetvlekken
op keukenlinnen en werkkledij. Prewash Laundry Detergent is
samengesteld voor automatische dosering via
doseerapparatuur.
Laundry Detergent Semi-Professional is een fosfaatvrij
totaalwasmiddel voor semi-professioneel of huishoudelijk
gebruik met enzymen dat moeilijke vlekken verwijdert zoals
gras, modder, bloed, vet- en eiwitvlekken, zelfs bij lage
temperaturen. Laundry Detergent Semi-Professional is
geschikt voor alle temperaturen, houdt de kleuren helder en de
witte was stralend wit. Het bevat een fris parfum dat langdurig
in het wasgoed blijft hangen.
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Laundry Detergent Booster is een hoog geconcentreerde,
alkalische waskrachtversterker zonder fosfaten. Laundry
Detergent Booster ondersteunt de waskracht van
wasmiddelen en de verwijdering van moeilijke vlekken
zoals gras, modder, bloed, vet- en eiwitvlekken, zelfs bij
lage temperaturen. Het is geschikt voor alle temperaturen
en kan gebruikt worden voor alle wasbaar textiel, wit en
kleurvast. Laundry Detergent Booster is samengesteld
voor automatische dosering via doseerapparatuur.
Laundry Detergent Power is een hoog geconcentreerde
waskrachtversterker. Laundry Detergent Power kan op zich
eveneens gebruikt worden als wasmiddel zonder fosfaten
bijvoorbeeld voor het wassen van microvezeldoekjes en
moppen. Laundry Detergent Power is geschikt voor alle
temperaturen en kan gebruikt worden voor alle wasbaar textiel,
wit en kleurvast. Laundry Detergent Power bevat
wateronthardende bestanddelen waardoor uitstekende
wasresultaten worden bekomen.
Stain Remover Gel is noodzakelijk om de meest hardnekkige
vlekken te verwijderen zonder gebruik te maken van chloor of
optische witmakers. Deze ontvlekker dient ter aanvulling van
het vloeibaar wasmiddel of waspoeder. Stain Remover Gel
verwijdert de meest hardnekkige vlekken zoals gras, modder,
bloed, vet- en eiwitvlekken, zelfs bij lage temperaturen, en kan
gebruikt worden voor alle wasbaar textiel, wit en kleurvast.

Liquid Starch is een vloeibaar stijfsel op basis van natuurlijke
rijst dat het wasgoed actief beschermt tegen vuil en slijtage.
De kleuren herleven en uw kledij hervindt zijn oorspronkelijke
vorm en stevigheid met een langdurige frisheid. Geschikt voor
automatische dosering via een doseerapparaat.
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Fabric Softener Anti-Wrinkle is een hoog geconcentreerde,
neutrale wasverzachter die geschikt is voor alle wasbaar
textiel, wit en kleurvast. Fabric Softener Anti-Wrinkle
maakt het wasgoed kreukvrij, zacht, antistatisch en
vergemakkelijkt het strijken. Het geeft het wasgoed een
fris, aangenaam en langdurig parfum.

Fabric Softener Professional is een hoog geconcentreerde,
neutrale wasverzachter die geschikt is voor alle wasbaar
textiel, wit en kleurvast. Fabric Softener Professional maakt
het wasgoed kreukvrij, zacht, antistatisch en vergemakkelijkt
het strijken. Het geeft het wasgoed een fris, aangenaam en
langdurig parfum.

Fabric Softener Semi-Professional is een huishoudelijke
wasverzachter die geschikt is voor alle wasbaar textiel, wit en
kleurvast. Fabric Softener Semi-Professional maakt het
wasgoed kreukvrij, zacht en antistatisch. Fabric Softener
Semi-Professional vergemakkelijkt het strijken en geeft het
wasgoed een fris, aangenaam en langdurig parfum.
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Hand Dishwashing Detergent is een sterk geconcentreerd
handafwasmiddel dat de vaat grondig reinigt. Hand Dishwashing
Detergent is door toevoeging van speciale huidbeschermers zeer
zacht voor uw handen. Hand Dishwashing Detergent is geschikt
voor gebruik in de voedingsindustrie.

Pine Oil Cleaner is een krachtige allesreiniger die kan gebruikt worden
op alle waterbestendige oppervlakken, vloeren, keukeninrichtingen en
keukenmaterialen. Pine Oil Cleaner reinigt door zijn sterk ontvettende
en hygiënische werking zeer grondig alle bevuilde en vette
oppervlakken. All Clean is geschikt voor gebruik in de
voedingsindustrie.

All-Purpose Cleaner is een sterk geconcentreerde allesreiniger die kan
worden gebruikt op alle waterbestendige oppervlakken, vloeren,
keukeninrichtingen en keukenmaterialen. All-Purpose Cleaner
verwijdert door zijn sterk ontvettende werking zeer grondig alle
hardnekkige olie- en vetverontreinigingen. All-Purpose Cleaner is
geschikt voor de onderhoudsreiniging en de machinale reiniging van
industriële ruimten alsook geschikt voor gebruik in de
voedingsindustrie.

Degrease is een geconcentreerde, krachtige ontvetter voor het
reinigen en verwijderen van vuil en vet op waterbestendige
oppervlakken. Degrease is zeer geschikt voor het hygiënisch
schoonmaken van werkoppervlakken die in aanraking komen met
voeding en dit zonder sporen na te laten. Degrease bevat geen parfum
en kleurstoffen.

Grill & Oven Cleaner is een krachtige, alkalische reiniger die wordt
gebruikt om steamers, grills, ovens en pannen te ontdoen van alle vet
en aangebakken vuil. Dankzij de hoge viscositeit van Grill & Oven
Cleaner hecht het zich goed aan verticale oppervlakken. Grill & Oven
Cleaner is geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.

Hand Soap is een natuurlijke handzeep die de handen grondig reinigt.
Handsoap is door toevoeging van speciale huidbeschermers zeer
zacht voor uw handen alsook geschikt voor gebruik in de
voedingsindustrie.

Scouring Cream is bedoeld voor de reiniging van harde oppervlakken
in keukens en badkamers. Het product is gemakkelijk afspoelbaar en
laat geen strepen na. De schuurbestanddelen verwijderen zonder
schade het meest hardnekkige vuil zoals aangebakken vet,
etensresten en kalkaanslag in keukens en badkamers.
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Automatic Grill & Oven Cleaner is een krachtige, alkalische reiniger die
wordt gebruikt in ovens en steamers met een automatisch
reinigingssysteem. Automatic Grill & Oven Cleaner is geschikt voor
gebruik in de voedingsindustrie.

Deodoriser wordt gebruikt als ontgeurder voor sanitaire en publieke
zones, vuilbakken en afvalcontainers, afvoerkanalen, riolen en
plaatsen waar een onaangename geur hangt. Deodoriser verwijdert
door zijn ontgeurende werking de oorzaak van de onaangename geur.
Deodoriser zorgt dagenlang voor een fris parfum.

Inox Shiner zorgt voor de bescherming en het onderhoud van inox
oppervlakken zoals afwasmachines, kookketels, bereidingsapparatuur,
snijmachines, gamellen, armaturen, ... Inox Shiner laat een
beschermende ﬁlm na op het oppervlak waardoor waterdruppels
gemakkelijk van het behandelde oppervlak aﬂopen. Inox Shiner is
eenvoudig aan te brengen, economisch in gebruik en is geschikt voor
gebruik in de voedingsindustrie.
Fridge Cleaner is uiterst geschikt voor het reinigen van koelkamers,
koeltogen, ijskasten, diepvriezers en koelelementen, zelfs bij
hardnekkige bevuiling. Fridge Cleaner reinigt sterk hygiënisch en kan
gebruikt worden bij temperaturen tot -25°C waardoor er niet ontdooid
moet worden vooraleer te reinigen. Fridge Cleaner is geschikt voor
gebruik in de voedingsindustrie.

Fridge Cleaner
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Descaler is een ontkalker met een zeer geconcentreerde formule die
zelfs de hardnekkigste kalkafzettingen afbreekt. Descaler is uiterst
geschikt voor de ontkalking van alle zuurbestendige toestellen zoals
vaatwasmachines, steamers, koﬃezetapparaten, ijsmachines, …
Descaler is reukloos en zeer aangenaam in gebruik.

Beer Glass Cleaner
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Beer Glass Cleaner is een geconcentreerde bierglasreiniger voor de
reiniging van (bier)glazen in koudwater spoelbakken. Ontvet
streeploos, reuk-en smaakloos en verwijdert lippenstift. Naspoelen of
drogen is niet nodig. Uw glazen zijn perfect schoon, lippenstift- en
vetvlekken verdwijnen moeiteloos en uw handen blijven zacht
aanvoelen. Het resultaat is dat u bier kan schenken met een stevige
schuimkraag.

Neutral Enzymatic
Degreaser

Neutral Enzymatic Degreaser is een hoog geconcentreerd, neutraal en
sterkschuimend reinigingsmiddel met enzymatische werking. Doordat het
product neutraal is kan het worden gebruikt op materialen waar de
traditionele, sterke alkalische reinigers niet kunnen worden gebruikt. Neutral
Enzymatic Degreaser kan worden gebruikt als algemene reiniger in de
gehele voedingsmiddelenindustrie en is uitermate geschikt als
schuimreiniger voor de reiniging van verticale oppervlakken. Door de
enzymatische werking behoren verstoppingen in de afvoerleiding ook tot
het verleden
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Dish Washing Detergent Chlorine-Free is een vloeibaar
vaatwasmiddel van hoge kwaliteit zonder chloor en fosfaten.
Dish Washing Detergent Chlorine-Free bevat een hoog gehalte aan
krachtige reinigende bestanddelen. Dish Washing Detergent
Chlorine-Free bevat anti-kalkbestanddelen waardoor
vaatwasmachines langdurig beschermd zijn tegen kalkaanslag en corrosie.
Dish Washing Detergent Economic is een vloeibaar vaatwasmiddel
met hygiënische werking. Dish Washing Detergent Economic is
geschikt voor alle soorten alkalibestendig vaatwerk en bevat
reinigende bestanddelen die een zeer goed resultaat garanderen bij
een normale bevuiling. Dish Washing Detergent Economic bevat antikalkbestanddelen waardoor vaatwasmachines langdurig beschermd
zijn tegen kalkaanslag en corrosie.

Dish Washing Detergent Active is een vloeibaar vaatwasmiddel van
hoge kwaliteit met hygiënische werking. Dish Washing Detergent
Active bevat een hoog gehalte actief chloor en krachtige reinigende
bestanddelen. Dish Washing Detergent Active bevat antikalkbestanddelen waardoor vaatwasmachines langdurig beschermd
zijn tegen kalkaanslag en corrosie.
Dish Washing Detergent Chlorine is een vloeibaar vaatwasmiddel van
hoge kwaliteit met hygiënische werking. Dish Washing Detergent
Chlorine bevat een hoog gehalte actief chloor en krachtige reinigende
bestanddelen. Dish Washing Detergent Chlorine bevat antikalkbestanddelen waardoor vaatwasmachines langdurig beschermd
zijn tegen kalkaanslag en corrosie.

Dish Washing Detergent Food is een hoog geconcentreerd
vaatwasmiddel van hoge kwaliteit met hygiënische werking. Dish
Washing Detergent Food is zuinig in verbruik en bevat een hoog
gehalte actief chloor en bestanddelen die de vorming van schuim
voorkomen. Dish Washing Detergent Food bevat zeer krachtige
reinigende en ontvettende bestanddelen die de meest hardnekkige
vervuilingen van voedsel verwijdert alsook vetten en oliën oplost.

Dish Washing Detergent Alu is een vloeibaar vaatwasmiddel dat
geschikt is voor alle soorten alkalibestendig vaatwerk doch speciﬁek
ontwikkeld voor het reinigen van zwakke metalen zoals aluminium en
koper. Dish Washing Detergent Alu is laag alkalisch en bevat geen
chloor en fosfaten alsook geen enkele corroderende grondstof. Dish
Washing Detergent Alu bevat een groot deel aan corrosiewerende
componenten die een beschermende werking uitvoeren op metalen.
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Dish Washing Detergent Glass is een vloeibaar
vaatwasmiddel zonder chloor en fosfaten dat geschikt is
voor de glazenwasmachine. Dish Washing Detergent Glass is
laag alkalisch waardoor het uiterst geschikt voor alle soorten
alkalibestendig vaatwerk. Het product zorgt er voor dat
glazen streeploos en vlug opdrogen.
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Soak Solution is een vloeibaar inweekmiddel speciaal ontwikkeld voor
de verwijdering van hardnekkige vlekken op het vaatwerk via een
inweekproces. Soak Solution is een alkalisch product dat geschikt is
voor het inweken van sterk vervuilde objecten. Soak Solution bevat
geen fosfaten en chloorhoudende bestanddelen.
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Rinsing Agent is een zuur naspoelmiddel van hoge kwaliteit. Rinsing
Agent zorgt voor het versneld en streeploos opdrogen van alle
machinale vaatwas en laat een schitterende glans na. Rinsing Agent
bevat eveneens bestandde借
len die de vorming van schuim voorkomen
en anti-kalkbestanddelen zodat de waskracht van de vaatwasmachine
gewaarborgd blijft.

Rinsing Agent Economic is een zuur naspoelmiddel dat zorgt voor het
versneld en streeploos opdrogen van alle machinale vaatwas. Het
product geeft een schitterende glans aan de vaat. Rinsing Agent
Economic bevat eveneens bestanddelen die de vorming van schuim
voorkomen en anti-kalkbestanddelen zodat de waskracht van de
vaatwasmachine gewaarborgd blijft.

Rinsing Agent Pro Active is een neutraal naspoelmiddel van hoge
kwaliteit. Rinsing Agent Pro Active zorgt voor het versneld en
streeploos opdrogen van alle machinale vaatwas en geeft een
schitterende glans aan de vaat. Rinsing Agent Pro Active bevat
eveneens bestanddelen die de vorming van schuim voorkomen en
anti-kalkbestanddelen zodat de waskracht van de vaatwasmachine
gewaarborgd blijft.
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Dish Washing Pods verwijderen effectief vuil en vet van het servies. De
zuurstofrijke bleek zorgt er voor dat zelfs de meest lastige vlekken volledig
worden verwijderd. De vaat wordt weer glanzend schoon en klaar voor
gebruik. De unieke formule produceert weinig schuim en is geschikt voor
elke afwasmachine. Daarnaast helpen de Dish Washing Pods ook de
vorming van kalkaanslag in de machine te voorkomen. De tabletten zijn
bedekt met een biologisch afbreekbare hydroﬁlm die snel oplost en geknoei
of productafval voorkomt. Elke tablet is een enkele dosering.

Dish Washing Powder
Food
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Dish Washing Powder Food is een hoog geconcentreerd
vaatwaspoeder van hoge kwaliteit met hygiënische werking. Dish
Washing Powder Food is speciﬁek ontwikkeld voor gebruik in de
voedingsindustrie, is zuinig in verbruik, bevat een hoog gehalte actief
chloor en zeer krachtige reinigende en ontvettende bestanddelen die
de meest hardnekkige vervuilingen van voedsel verwijdert alsook
vetten en oliën oplost.

Dish Washing Tabs
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Dish Washing Tabs zijn all-in-one vaatwastabletten voor semiprofessioneel en huishoudelijk gebruik volgens een normaal
wasprogramma (50° - 65°). Dish Washing Tabs zijn geschikt voor alle
soorten alkalibestendig vaatwerk en alle waterhardheden. Dish
Washing Tabs bevat reinigende bestanddelen die een zeer goed
resultaat garanderen bij een normale bevuiling. Dish Washing Tabs
bevatten anti-kalkbestanddelen waardoor de vaatwasmachine
langdurig beschermd is tegen kalkaanslag en corrosie.
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*ook verkrijgbaar met buitenlandse toelatingen.

Disinfectant 2719B is een vloeibaar desinfecterend middel met
bactericide werking. Het gebruik van Disinfectant 2719B is
uitsluitend toegestaan als middel ter bestrijding van bacteriën
(excl. mycobacteriën en bacteriesporen) op oppervlakken die in
contact kunnen komen met eet- en drinkwaren (met uitzondering
van melkwinningsapparatuur) en oppervlakken in ruimtes bestemd
voor het verblijf van mensen. Disinfectant 2719B heeft een
inwerkingstijd van 5 minuten.

Disinfectant 6111B is een vloeibaar desinfecterend middel met
algicide, bactericide en fungicide werking. Het gebruik van
Disinfectant 6111B is uitsluitend toegestaan als middel ter bestrijding
van bacteriën en gisten op plaatsen waar eet-en drinkwaren worden
bereid, behandeld of bewaard (met uitzondering van
melkwinningsapparatuur) alsook ter bestrijding van
bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen), gisten en
Trichophyton interdigitale in ruimten bestemd voor het verblijf van
mensen. Bovendien kan Disinfectant 6111B worden gebruikt ter
bestrijding van groene aanslag en ter voorkoming van bacteriën en
algen in waterbedden. Disinfectant 6111B heeft
een inwerkingstijd van slechts 5 minuten

HAlco Disinfectant BE-REG-00513 is een product met bactericide,
virucide en fungicide werking. Alco Disinfectant BE-REG-00513 werd
speciaal ontwikkeld om corrosiebestendige oppervlakken te
behandelen die niet met klassieke ontsmettingsmiddelen kunnen
worden gereinigd. Alco Disinfectant BE-REG-00513 is geschikt voor
gebruik in de voedingsindustrie.

Disinfectab BE-REG-01067 is een desinfectiemiddel in tabletvorm met
bactericide werking. Het gebruik van Disinfectab BE-REG-01067 is
uitsluitend toegestaan als desinfectiemiddel op oppervlakken,
apparatuur en materialen in verzorgingsinstellingen, grootkeukens, de
voedingsindustrie, scholen, sportcentra en zwembaden (niet in
zwembadwater) in een dosering van 1 tablet per 5 liter water. Dit
product bevat als werkzaam bestanddeel: 99,5%
natriumdichloorisocyanuraat, dihidraat.

Alco Handgel BE-REG-00553l is een desinfecterende, alcoholische
oplossing voor handhygiëne geschikt voor veelvuldig gebruik. Alco
Handgel BE-REG-00553l is zeer huidvriendelijk, veroorzaakt geen
irritatie en beschermt de huid tegen uitdroging. Alco Handgel BE-REG00553 is uiterst geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Desinfection

Antimicrobial Hand
Disinfectant Soap
BE-REG-01071*

Disinfectant 24h*

PRODUCT ZONDER
GEVARENTEKENS

PRODUCT MET
SAFE PACKAGING

*ook verkrijgbaar met buitenlandse toelatingen.

Antimicrobial Hand Disinfectant Soap BE-REG-01071 (PT1) is een
parfumvrije en kleurloze handzeep die de handen grondig maar
voorzichtig reinigt en desinfecteert. Antimicrobial Hand Disinfectant
Soap BE-REG-01071 is geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.
alsook voor professioneel gebruik tegen bacteriën, gisten en virussen
bij een inwerking van 30 seconden.

Disinfectant 24h is een vloeibaar reinigings -en desinfecterend middel
met bactericide, fungicide en virucide werking (incl. coronavirus). Het
gebruik van Disinfectant 24h is uitsluitend toegestaan als middel ter
bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen),
schimmels en virussen op oppervlakken in ruimtes bestemd voor het
verblijf van mensen (PT2). Disinfectant 24h vernietigt bacteriën en
virussen in 5 minuten en gisten in 10 minuten. Disinfectant 24h heeft
24 uur nawerking.
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