
Verzorging
Omschrijving Vervuilingen Verpakking en artikelnummer

Dispensers
Omschrijving Beschikbare producten Beschikbare dispensers

Geïmpregneerde reinigingsdoekjes

•  Grote en sterke reinigingsdoek
•  Uitermate geschikt voor het reinigen van grote oppervlakken
•  Gemakkelijk af te scheuren
•  Luchtdichte verpakking
•  Frisse citrusgeur

• Effectieve formule voor 
middelzware tot zware 
vervuilingen

• Smeermiddelen, olie, vet,  
roet, verf, teer en inkt

• Reiniging van handen, 
gereedschappen en harde 
oppervlakken

Emmer 100 doeken 11301001008Dreumex 100

Geïmpregneerde reinigingsdoekjes met dubbele werking

•  Zeer sterke reinigingsdoek met scrubzijde
•  Heractiveerbaar met water
•  Gemakkelijk af te scheuren
•  Luchtdichte verpakking
•  Frisse citrusgeur

• Krachtige oplosmiddelvrije 
formule voor middelzware tot 
zware vervuilingen

• Smeermiddelen, olie, vet,  
verf, teer,

• Reiniging van handen, 
gereedschappen en harde 
oppervlakken

Pot 90 doeken 20600901001Ultra Power Wipes

Hightech professionele handreiniger met microkorrels

• Extra reinigingskracht dankzij huidvriendelijke scrubbers
• Mix van esters voor het reinigen van specialistische vervuilingen
• Dermatologisch getest
• Oplosmiddelvrij

• Extreme specialistische 
vervuilingen

• Verf, inkt, lijm, lak en kit

Tottle 250 ml 10702501002 
Can 1 ltr met pomp 10710001004
Can 3 ltr met pomp 10730001007

Expert

Oplosmiddelvrije handreinigingspasta met geïntegreerde 
crème

• 2-in-1 product: reinigt en verzorgt de huid
• Bevat vitaminen en hydraterende bestanddelen
• 100% biologisch afbreekbaar / duurzaam product
• Met natuurlijke walnoot microkorrel
• Dermatologisch getest

• Middelzware tot zware 
vervuilingen

• Smeermiddelen, 
remvloeistof, cement  
en roest

Can 1 ltr met pomp 11610001002
Can 3 ltr met pomp 11630001005
One2clean cartridge 3 ltr 11630001004

Wash & Care

Omschrijving Vervuilingen Verpakking en artikelnummer

Huid- 
vriendelijk

Geen water 
nodig

Milieu-
vriendelijk

Parfum-
vrij

Zonder 
microkorrels

Oplos-
middelvrij

Natuurlijke
microkorrel

Geïmpregneerde reinigingsdoekjes

• Zeer sterke reinigingsdoek
• Snelle absorptie van vuil
• Gemakkelijk af te scheuren
• Luchtdichte verpakking
• Frisse lavendelgeur
 

• Extra krachtige formule 
voor de zwaarste en meest 
specialistische vervuilingen

• Smeermiddelen, olie, vet, verf, 
teer, inkt, lijm, lak, kit

• Reiniging van handen, 
gereedschappen en harde 
oppervlakken

Emmer 130 doeken 68101301001Expert Wipes

Vloeibare crèmezeep voor gebruik in wasruimten

• Aangename geur
• Schuimt rijkelijk
• Huidvriendelijke bestanddelen
• Ph-neutraal 

• Lichte vervuilingen
• In wasruimten

Can 5 ltr 12550001001Soft
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