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INTRODUCTIE
In deze TriStar Product Catalogus vindt u de meestgebruikte producten in onze divisies 
Food & Beverage, Industry, Facility en Hygiene. 

Wist u dat de complete catalogus van TriStar meer dan 2.500 recepturen bevat? 
En dat u bij de meeste van die producten keuze heeft uit verschillende verpakkingsvormen?*

• Flacon (0,1 liter - 2 liter)
• Can (5 liter - 25 liter)
• Drum (60 liter - 200 liter)
• IBC (1.000 liter)

Daarnaast kan ons eigen R&D lab voor uw specifieke situatie of vervuiling een 
maatwerkoplossing ontwikkelen, eventueel onder private label. TriStar denkt met u als klant 
mee en adviseert. En dankzij ons Quick Respons Team is TriStar ook buiten kantoortijden 
bereikbaar voor advies én voor snel geleverde producten, bijvoorbeeld bij calamiteiten.

Zuiver & Betrokken

Zuiver & Betrokken is de nieuwe missie van TriStar Industries Group. Deze missie geeft vanaf 
nu richting aan onze groei, ambities en ontwikkeling en helpt ons bij het maken van keuzes.

Kerncompetenties

• Productie 
• Productontwikkeling 
• Betrokkenheid

Hierdoor kunnen wij marktontwikkelingen op de voet volgen en regelmatig zelfs een stap vóór 
zijn. Wij beschikken bovendien in huis over de expertise én de faciliteiten om producten niet 
alleen te ontwikkelen, maar ook te produceren en te lanceren, óók onder private label.

Merkbeloften

• Betrokkenheid
• Deskundigheid
• Zuiver

Kernwaarden

• Soeverein 
• Vertrouwen is de basis
• Wie goed doet, goed ontmoet

Wij ondernemen vanuit het hart, onder onze eigen voorwaarden. Daar zijn we eigenwijs in. 
Om ervoor te zorgen dat alles wat wij doen optimaal de TriStar-waarden uitstraalt, houden 
we zoveel mogelijk activiteiten in eigen hand. 

Cultuurwaarden

• Betrokken bij de klant
• Betrokken bij elkaar
• Trots op TriStar
• Zuiver

Natuurlijk heeft TriStar Group ook oog voor duurzaamheid en veiligheid. Bij onze adviezen 
houden we altijd rekening met de geldende wet- en regelgeving. Wij zorgen voor de juiste 
Material Safety Data Sheets (MSDS) en geven praktijkgerichte trainingen op het gebied van 
veiligheid. Daarnaast besteden we dagelijks veel aandacht aan het vinden van circulaire 
grondstoffen en verpakkingen en zetten we in op het maximaal hergebruik van producten 
en grondstoffen en het minimaliseren van waardevernietiging en milieubelasting.

We komen graag langs!

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op, via support.
tristargroup.org. U ontvangt binnen 10 minuten een reactie, 7 dagen per week tussen 7:00 u 
en 22:00 u (CET)! En natuurlijk komen we graag bij u langs voor een advies-op-maat.

*Bij bepaalde producten hanteren wij een MOQ (Minimum Order Quantity). 
Uw contactpersoon bij TriStar vertelt u daar graag meer over. 

WWW.TRISTARGROUP.ORG
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Product ID: 94182

SUPER RK-KC 400 TH

AC CLEAN ECO FOAM

Sterk alkalische, schuimende reinigingsvloeistof voor zeer
effectieve verwijdering van ingebrande en aangekoekte
vervuilingen in de voedingsmiddelenindustrie. Speciale 
additieven voorkomen kalkopbouw, zowel in de toegepaste
schuimapparatuur, alsook op of in het gereinigde object.

Toepassing 

• Zeer geschikt voor verwerking in alle soorten 
schuimapparatuur en in ultrasoon-installaties.

• Niet geschikt voor circulatiereiniging.
• Toepasbaar op alle alkalibestendige oppervlakken en 

objecten.

Schuimreinigingsmiddel waarbij gebruik gemaakt wordt
van een hoogwaardig suikertenside, dat uit een duurzame
natuurlijke bron wordt verkregen. Door de speciale
samenstelling dringt het product diep in de verontreiniging door, 
waardoor die gemakkelijk loslaat van de ondergrond. Verwijdert 
effectief vet, eiwit en andere voedingsstoffen/vervuilingen 
zonder gebruik te maken van sterke loogconcentraties. Dit 
verhoogt de veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Geeft na 
droging het RVS een verhoogd glanseffect. Economisch in 
gebruik.

Toepassing

• Toepasbaar in de gehele voedingsmiddelenindustrie. 
• Niet geschikt voor CIP-systemen, krattenwassers e.d.
• Ook te gebruiken als industrieel vloerreinigingsmiddel. 
• Uitstekend afbreekbaar door waterzuiveringen, waarbij  
 alle componenten vervallen in natuurlijke stoffen.

Product ID: 91111
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Product ID: 94985

AC CLEAN 3 NF

SUPER RK 32 T

Hooggeconcentreerde, niet-schuimende, sterk alkalische 
reiniger. Verwijdert moeiteloos plantaardige en dierlijke 
vetten en oliën, eiwitten en soortgelijke vervuilingen. 

Toepassing 

• Laat zich bijzonder goed verwerken met behulp van
hoge- en lagedrukapparatuur en in CIP-systemen.

• Zeer geschikt voor handmatige reiniging
en tankreiniging, bijv. door middel van
butterwashsystemen.

• Bevat speciale toeslagstoffen, waardoor verstopping
door kalkopbouw wordt voorkomen.

Bijzonder hooggeconcentreerde, vloeibare reiniger op basis 
van o.a. kaliumhydroxide. Verwijdert moeiteloos vervuilingen 
op basis van plantaardige en dierlijke vetten en oliën, 
eiwitten en soortgelijke vervuilingen. 

Toepassing

• Bij uitstek geschikt voor de reiniging van
leidingsystemen.

• Ook inzetbaar voor rookkasten, afzuigkappen,
werktafels, ovens, bakplaten en andere apparatuur en
hulpmiddelen.

• Bij de juiste toepassing veilig te gebruiken op vrijwel alle
ondergronden.

Product ID: 10027
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Product ID: 10507

BRILLANT 3

CLEANER PS-NF 60

Sterk alkalisch reinigingsproduct met goede schuimkracht. 
Bevat chloorbleekloog (natriumhypochloriet), dat een 
sterk reinigende en ophelderende werking heeft. Speciale 
additieven voorkomen kalkopbouw, zowel in toegepaste 
schuimapparatuur, als op het gereinigde object. Hoog 
geconcentreerd, dus zeer economisch in gebruik.  

Toepassing
• Let op: dit product nooit combineren met zure

reinigingsproducten of -systemen!

Gecombineerde, niet-schuimende reiniger voor toepassing in 
vrijwel alle takken van de voedingsmiddelenindustrie.  
De unieke samenstelling waarborgt een zeer actieve reiniging 
en ontvetting. Gelijktijdig vindt er een ophelderende 
werking plaats door het oxiderende bestanddeel. Verwijdert 
moeiteloos eiwitten, dierlijke en plantaardige oliën en vetten 
en vele andere voorkomende vervuilingen, in het bijzonder in 
de vis- en vleesverwerkende industrie. 

Toepassing

• Zeer geschikt voor krattenreiniging in was- en sproei-
installaties en reiniging in CIP-systemen.

• Geschikt voor vloerreiniging.

Product ID: 95208
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Product ID: 95209

CLEANER PS-NF SUPER

FOAM ATTACK

Niet-schuimende reiniger voor gecombineerde reiniging en 
desinfectie van oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding 
van bacteriën (excl. bacteriesporen) en gisten op oppervlakken 
die in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en 
de grondstoffen hiervoor, echter met uitzondering van 
melkwinningsapparatuur op de boerderij en keukens in 
ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg.

Dit betreft een beknopte tekst. De volledige wettelijke 
producttekst wordt uiteraard op verzoek verstrekt.

Gecombineerde reiniger met speciale schuimversterker voor 
toepassing in alle takken van de voedingsmiddelenindustrie. 
Gelijktijdig vindt er een blekende werking plaats door het 
oxiderende bestanddeel. 

Toepassing
• De unieke samenstelling waarborgt een zeer actieve

reiniging en ontvetting.
• Verwijdert moeiteloos eiwitten, dierlijke en plantaardige

oliën en vetten en vele andere voorkomende
vervuilingen.

Product ID: 95159

Toelatingsnummer: 12251 N 
Tris    tar Group, Ettenseweg 34. 4706 PB ROOSENDAAL
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Product ID: 93714

SUPER DESCALER

DESCALANT HLV

Sterk zure, zwak schuimende reiniger voor verwijdering 
van kalk- en steenaanslag, alsmede corrosie in tanks, 
leidingen en apparatuur. Verwijdert effectief organische en 
anorganische vervuilingen, ongeacht de aanwezigheid van 
CO2. 

Toepassing

• Toepasbaar voor reiniging met de hand,
circulatiereiniging en in CIP-systemen.

• Kan veilig toegepast worden op roestvaststaal en
zuurbestendige ondergronden.

• Enkele toepassingsgebieden: bierbrouwerijen,
frisdrankindustrie (gist- en lagertanks),
zuivelindustrie (boterkarnen, inpakmachines,
tanks, leidingen, centrifuges etc.) en overige
voedingsmiddelenindustrie.

Sterk geconcentreerde zuurreiniger op basis van 
anorganische zuren. Dit product is samengesteld uit de 
meest zuivere grondstoffen. Al deze grondstoffen zijn 
toegelaten in de voedingsmiddelenindustrie en zijn algemeen 
bekend bij betrokken instanties als bijvoorbeeld FDA. 

Toepassing

• Speciaal geschikt voor reiniging van apparatuur zoals
pasteurs, sterilisatoren en indampers.

• Geschikt voor het verwijderen van zouten, melksteen
etc.

• Voor gebruik in CIP-systemen is het product schuimvrij.

Zuivelindustrie: 

CIP-reiniging van pasteurisatie- en sterilisatieapparatuur, 
centrifuges, indampers ect. in een meerfasereiniging. 
Concentratie: 0,5-2%. Temperatuur: 65-90 °C. Circulatietijd: 
15-45 minuten. 

Levensmiddelenindustrie: 

CIP-reiniging van apparatuur. Concentratie: 0,5-2%. 
Temperatuur: 20-85 °C.

Product ID: 10769
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Product ID: 95091

CIP CLEAN ULTRA

CIP CLEAN ECO

Alkalische vloeistof, toepasbaar in de voedingsmiddelen-
industrie met name in de zuivel-, frisdrank- en 
vruchtensappenindustrie. Door toevoeging van speciale 
complexvormers en corrosiebeschermers kan het product 
worden ingezet bij elke waterhardheid.   

Toepassing

• Heeft uitstekende eigenschappen voor het verwijderen 
van organische vervuilingen. 

• Bijzonder geschikt als eenfase-reiniger in 
koudesystemen.

Sterk alkalisch vloeistof voor toepassing in CIP-reiniging. 
Door aanwezigheid van kalkbindende componenten 
in dit product wordt voorkomen dat zwevende 
kalk- en ijzerchloridedeeltjes zich vasthechten op 
verwarmingsspiralen, leidingen, sproeikoppen, e.d. van 
(verwarmings-)apparatuur, hogedruk- en steamcleaners, etc.

Toepassing

• Bij uitstek geschikt voor toepassing in CIP-reiniging.

Product ID: 93715
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Toelatingsnummer: 11928 N

Product ID: 95572

DM CID

KENOCID 2100 5% 

DM Cid is een alkalisch, chloorhoudend reinigings- 
en desinfectiemiddel. DM Cid is een bactericide. 
Samenstelling volgens de regelgeving (EU) 528/2012:  
365 g/l Natriumhypochloriet (45,6 g/l als actieve chloor) 
(CAS no.: 7681-52-9). Gebruik in PT4 (Biocide in de 
voedingsindustrie). Enkel voor professioneel gebruik.  
Aard van het preparaat: vloeistof  te verdunnen in water. 

Toepassing

• Geschikt voor CIP-installaties in de voedingsindustrie. 

 

Kenocid 2100 5% is een desinfectiemiddel gebaseerd 
op perazijnzuur en waterstofperoxide. Het product heeft 
een bactericide (PT4 + PT5) en fungicide (PT4) werking. 
Samenstelling volgens de regelgeving (EU) 528/2012: 20.0% 
waterstofperoxide (CAS no.: 7722-84-1), 5.0% perazijnzuur 
(CAS no.: 79-21-0). Gebruik in PT4 (Biocide voor de 
voedingsindustrie) en PT5 (Desinfectie van drinkwater). 
Enkel voor professioneel gebruik. Geconcentreerde in water 
oplosbare oplossing. 

Toepassing

• Speciaal ontwikkeld voor de desinfectie van CIP-
installaties en desinfectie van water voor dierlijke en 
humane consumptie.  

Product ID: 95584

Dit betreft een beknopte tekst. De volledige wettelijke 
producttekst wordt uiteraard op verzoek verstrekt.

Dit betreft een beknopte tekst. De volledige wettelijke 
producttekst wordt uiteraard op verzoek verstrekt.

Toelatingsnummer: 12164 N
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SANOSEPT 80 H

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding 
van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten. 
Toepassingsgebieden:

a.  Oppervlakken die in contact kunnen komen met eet- en   
 drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, echter met   
 uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij.

b.  Oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen.

c.  Als middel ter bestrijding van bacteriën, schimmels en algen in  
 recirculerende koelwatersystemen. Het product mag uitsluitend    
 worden toegepast met instemming van het per locatie bevoegd  
 gezag voor kwalitatief waterbeheer.

d.  Als middel ter bestrijding van groene aanslag en voor het behandelen  
 van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de  
 bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan.

Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen. 
Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.

Product ID: 12142

Dit betreft een beknopte tekst. De volledige wettelijke 
producttekst wordt uiteraard op verzoek verstrekt.

Toelatingsnummer: 11928 N
Tristar Group, Ettenseweg 34. 4706 PB ROOSENDAAL

Werkzame stof  didecyldimethylammoniumchloride
gehalte 100 g/l
Aard van het preparaat: vloeistof
Uitsluitend voor professioneel gebruik.
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SANCHLOR 15%

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel: 

1. Ter bestrijding van bacteriën (exclusief mycobacteriën en   
 bacteriesporen), gisten en virussen: 
• voor handdesinfectie in de gezondheidszorg; 
• voor reinging van persoonlijke en industriële kleding en huishoudelijk 

en industrieel linnen. 
2. Ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën, excl   
 bacteriesporen), gisten, schimmels en algen op of in: 
• oppervlakken (vloeren, wanden, meubilair e.d.) in ruimten bestemd  

voor het verblijf van mensen; 
• riool- en/of afvalwater;
• zwembadwater.
3. Ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën, excl. 
 bacteriesporen), gisten, schimmels, virussen en algen op of in  
 toiletpotten.
4. Ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën, excl.   
 bacteriesporen), gisten en virussen op oppervlakken in verblijfsruimten  
 voor dieren, met uitzondering van transportvoertuigen van dieren.
5. Ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën, excl.  
 bacteriesporen), gisten en schimmels op  oppervlakken  welke in  
 contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen  
 hiervoor, bij behandeling door middel van handmatig vernevelen of  
 met behulp van een spons. 
6. Ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën, excl.   
 bacteriesporen), gisten, schimmels, en virussen en prionen op: 
  oppervlakken, welke in contact kunnen komen met eet- en   
 drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, bij behandeling door middel  
 van Cleaning-In-Place.
7. Ter bestrijding van micro-organismen bij drinkwater, na-desinfectie  
 of nooddesinfectie door drinkwaterbedrijven, zoals bedoeld in het  
 Drinkwaterregeling (artikel 20, lid 1 en 3). 
8. Ter bestrijding van bacteriën, gisten, schimmels, algen en mosselen  
 in: koel- en proceswater in open, doorstromende en recirculerende  
 installaties.
9. Ter bestrijding van slijm door bacteriën en schimmels in installaties in  
 de papier- en kartonindustrie.Het middel kan zowel binnen als buiten 
 gebruikt worden. De doseringen en het gebruik van het middel zoals  
 aangegeven in de gebruiksaanwijzing moeten worden aangehouden.  
 Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Product ID: 93730

Dit betreft een beknopte tekst. De volledige wettelijke 
producttekst wordt uiteraard op verzoek verstrekt.

Toelatingsnummer: 14868 N 
Tristar Group, Ettenseweg 34. 4706 PB ROOSENDAAL

Werkzame stof  natriumhypochloriet
gehalte 150G/L (ALS ACTIEF CHLOOR)
Aard van het preparaat: Met water mengbaar concentraat
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SP SANODES

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding 
van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten 
op:

1. oppervlakken die in contact kunnen komen met eet- 
en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor,  echter met 
uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij.

2. oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van 
mensen, echter uitgezonderd het gebruik in ziekenhuizen, 
verpleeghuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg.

Product ID: 12143
Dit betreft een beknopte tekst. De volledige wettelijke 
producttekst wordt uiteraard op verzoek verstrekt.

Toelatingsnummer: 11968 N 
Tristar Group, Ettenseweg 34. 4706 PB ROOSENDAAL

Werkzame stof  Didecyldimethylammoniumchloride
gehalte 46 g/l
Aard van het preparaat: vloeistof
Uitsluitend voor professioneel gebruik.
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SANOX 5

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding 
van bacteriën (excl. bacteriesporen), gisten en schimmels op 
plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of 
bewaard, echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur 
op de boerderij en keukens in ziekenhuizen en overige 
instellingen voor gezondheidszorg.

Het middel mag uitsluitend worden toegepast met daarvoor 
geschikte doseerapparatuur voor het desinfecteren van het 
inwendige van procesapparatuur.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden 
aangehouden. 

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

 

Product ID: 12143
Dit betreft een beknopte tekst. De volledige wettelijke 
producttekst wordt uiteraard op verzoek verstrekt.

Toelatingsnummer: 14460 N 
Tristar Group, Ettenseweg 34. 4706 PB ROOSENDAAL

Werkzame stof  perazijnzuur 
gehalte 50 g/l 
Werkzame stof  waterstofperoxide
gehalte 300 g/l 

Aard van het preparaat: vloeistof
andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen):
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ONTSCHUIMER P 200

Speciale ontschuimer met tweeledige toepassing. 
 
Toepassing

• Kan worden toegevoegd aan het bestaande 
reinigingsproduct, waardoor eventuele schuimvorming 
geremd wordt of geheel verdwijnt. 

• Ook te gebruiken om het aanwezige schuim, 
bijvoorbeeeld in wasmachines, tanks, 
afvalwatersystemen etcetera, te breken.

Product ID: 93742

ARD - HD CLEANER

Bijzonder hooggeconcentreerde, sterk alkalische, matig 
schuimende reiniger voor de verwijdering van alle 
voorkomende vervuilingen. Het product veroorzaakt geen 
stabiele emulsies, is snel scheidend en veroorzaakt dus geen 
storingen in de olie/waterafscheider. Verwerkbaar met alle 
soorten hulpapparatuur.

Toepassing

• Verwijdert moeiteloos vervuilingen op basis van minerale 
en plantaardige oliën, vetten, olievlekken en vele andere 
industriële vervuilingen. 

• Ook zeer geschikt als ontvetter. 

Product ID: 94964
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Product ID: 94403

TRAY CLEANER ECO

TRAY CLEANER DE

Laagschuimend alkalisch reinigingsmiddel (chloor-, EDTA- , NTA-
vrij). Het product kent naast CIP- en sproeireiniging nog veel 
andere toepassingen. 

Belangrijke eigenschappen: 
- geschikt voor hergebruik in recirculatiesystemen zoals  
 krattenwassers en voor één-fasereiniging van pasteurs en  
 verdampers met hard water in combinatie met calcium- en  
 eiwitaanslag.
-  zeer effectief tegen de meeste organische en anorganische  
 vervuilingen.
-  kalkbinding voorkomt kalk- en vuilafzetting in de apparatuur  
 en machines.
-  nauwkeurig en automatisch te doseren op geleidbaarheid of  
 flow en daardoor kostenefficiënt.

Dosering: 
CIP-toepassing: 0,5–3% w/w (0,4-2% v/v), bij 50-90 °C, 
afhankelijk van mate en type vervuiling en de toepassing.
Wasmachines: 0,2–2% w/w (0,1-1,5% v/v) bij 10-90 °C, 
afhankelijk van inweektijd en mate en type vervuiling.

Laagschuimend alkalisch reinigingsmiddel (chloorvrij).  
Het product kent naast CIP en sproeireiniging nog veel andere 
toepassingen. 

Belangrijke eigenschappen:
- geschikt voor hergebruik in recirculatiesystemen,   
 zoals krattenwassers en voor één-fasereiniging van pasteurs  
 en verdampers met hard water in combinatie met calcium- en  
 eiwitaanslag.
-  zeer effectief tegen de meeste organische en anorganische  
 vervuilingen.
-  kalkbinding voorkomt kalk- en vuilafzetting in de apparatuur  
 en machines.
-  nauwkeurig en automatisch te doseren op geleidbaarheid of  
 flow en daardoor kostenefficiënt.
- laagschuimend en daardoor efficiënt te gebruiken bij CIP- 
 toepassingen met veel turbulentie.

Dosering: 
-  CIP-toepassing 0,5–3% w/w (0,4-2% v/v), bij 50-90 °C,  
 afhankelijk van mate en type vervuiling en de toepassing.
-  Wasmachines 0,2–2% w/w (0,1-1,5% v/v) bij 10-90 °C,  
 afhankelijk van inweektijd en mate en type vervuiling.

Product ID: 95003
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5L - 25L

5L - 25L
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60L - 200L

1000L
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CLEANER HDK

Bijzonder hooggeconcentreerde, sterk alkalische reiniger 
voor de verwijdering van de meest voorkomende 
vervuilingen. Verwijdert en verzeept moeiteloos alle 
vervuilingen op basis van plantaardige en dierlijke vetten en 
oliën, eiwitten en soortgelijke vervuilingen. 

Toepassing

• Bij uitstek geschikt voor de reiniging van rookkasten, 
afzuigkappen, werkbanken, ovens, bakplaten en andere 
apparatuur en hulpmiddelen. 

• Bij juiste toepassing veilig op vrijwel alle ondergronden. 

Product ID: 10420

CIP CLEAN GD

Sterk alkalisch vloeistof voor toepassing in CIP-reiniging. 
Door aanwezigheid van kalkbindende componenten 
in dit product wordt voorkomen dat zwevende 
kalk- en ijzerchloridedeeltjes zich vasthechten op 
verwarmingsspiralen, leidingen, sproeikoppen, e.d. van 
(verwarmings-)apparatuur, hogedruk- en steamcleaners etc.

Toepassing

• Bij uitstek geschikt voor toepassing in CIP-reiniging. 

Product ID: 90562



5L - 25L 60L - 200L 1000L
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NEUTRALIZER TS

Dit product is een vloeibaar, sterk geconcentreerd additief,  
met name bedoeld voor het neutraliseren van vrij-
chloorrestanten in afvalwater. Samenstelling op basis van 
o.a. natriumthiosulfaat. Voorkomt, door het gebruik van 
chloorhoudend geformuleerde reinigingsmiddelen in het 
productieproces, dat het afvalwater te hoge concentraties 
vrij chloor bevat. Het voorkomt de vorming van AOX en het 
gaat geuroverlast, bekend als de typische zwemlucht, tegen.

Toepassing 

• Zeer effectief in het neutraliseren van vrij chloor in 
afvalwater.

• Geschikt om automatisch te doseren op basis van  
proportioneel (volume) of redox en/of amperometrische  
meting van hoeveelheid vrij chloor in het afvalwater of  
het productieproces.

• Voorkomt opbouw van AOX.
• Snelwerkend, de neutralisatie vindt onmiddellijk plaats.
• Reguleert tevens een pH-waarde naar beneden.
• Kent geen chemische gevaarclassificering en is dus veilig 

in gebruik.
• Veilig toepasbaar in de voedingsmiddelenindustrie. 

Product ID: 95587



5L - 25L 60L - 200L 1000L1L
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SUPER CLEANER Y-SP 2 HF

Speciale vloeistof voor afbraak van synthetische, dierlijke, 
plantaardige en minerale oliën en vetten, aromaten en 
andere koolwaterstoffen. De moleculaire structuur van de 
vervuiling wordt opengebroken en omgezet in bacterieel 
afbreekbare massa. Hierdoor wordt de afbraak sterk 
bevorderd zonder schadelijke reststoffen. 

Toepassing

• Inzetbaar voor het uittrekken van oliën en vetten uit 
poreuze oppervlakken. 

• Tevens toepasbaar in ultrasoonreiniging.  

Product ID: 95083
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Product ID: 90786

HEAVY DUCT DEGREASER

BI-SOL

Geconcentreerde, hoogschuimende, zeer sterk alkalische 
reiniger. Verwijdert moeiteloos vervuilingen op basis van 
plantaardige en dierlijke vetten, oliën en eiwitten. Het 
product is bij juiste toepassing veilig toepasbaar op vrijwel 
alle ondergronden m.u.v. zachte metalen, waarbij de 
contacttijd beperkt dient te blijven.

Toepassing
• Bij uitstek geschikt voor het reinigen van zeer 

zwaar vervuilde vetkanalen en de verwijdering 
van de meest voorkomende vervuilingen in de 
voedingsmiddelenindustrie. 

• Zeer geschikt voor het reinigen van rookkasten, 
werkbanken, ovens, bakplaten en andere apparatuur en 
hulpmiddelen. 

• Tevens bij uitstek geschikt voor de reiniging van 
verticale oppervlakken door middel van schuimlansen. 

Niet-emulgerende, snel scheidende ontvetter op basis van 
zeer zuivere paraffinische koolwaterstoffen. Lost minerale oliën 
en vetten zeer snel op. Redelijk snel verdampend, waardoor 
gereinigde objecten na korte tijd gereed zijn voor verdere 
bewerking. Hierdoor is het product vaak inzetbaar ter vervanging 
van gechloreerde koolwaterstoffen, zoals 1.1.1. trichloorethaan, 
tri- en perchloorethyleen. Vormt geen emulsie met water en 
zal de olie/water-afscheider of waterzuivering dus niet nadelig 
beïnvloeden. Het product is vrijwel reukloos en veilig en prettig 
in gebruik. 

Toepassing

• Vindt vooral toepassing in de chemische en petrochemische 
industrie, offshore en scheepvaart en andere industrieën. 

• Zeer geschikt voor verwerking in spoeltafels (flush-brush) 
en in dompelbakken. 

Product ID: 95346



1L 5L - 25L 60L - 200L 1000L

1L 5L - 25L 60L - 200L 1000L
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Product ID: 91349

POWER CLEANER C

POWER CLEANER 10 G-S

Metaalreiniger voor verwijdering van olie- en vetaanslag 
op metalen objecten en onderdelen. Het product is mild 
alkalisch ingesteld, door toevoeging van inhibitoren wordt 
metaalcorrosie voorkomen. 

Toepassing

• Bij uitstek geschikt voor hand- en machinereiniging van 
alle metalen en legeringen, inclusief aluminium, koper, 
zink e.d.

• Tevens toepasbaar op kunststof en hout. Vrij van 
toxische componenten en koolwaterstoffen.

Sterk geconcentreerde reiniger. Het product is alkalisch 
ingesteld, maar door toevoeging van inhibitoren wordt 
metaalcorrosie voorkomen. Vrij van toxische componenten. 

Toepassing
• Voor verwijdering van olie- en vetaanslag op metalen 

objecten en onderdelen, op vloeren en vele andere 
ondergronden.

• Ook zeer geschikt voor de reiniging en ontvetting van 
metalen en legeringen, inclusief aluminium, koper, zink e.d. 

Product ID: 91336
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Product ID: 93632

POWER CLEANER 15

FUEL TANK CLEANER

Sterk geconcentreerde reiniger. Het product is alkalisch 
ingesteld, maar door toevoeging van inhibitoren wordt 
metaalcorrosie voorkomen. 

Toepassing

• Verwijdering van olie- en vetaanslag op metalen 
objecten en onderdelen, vloeren en vele andere 
ondergronden.

• Ook geschikt voor installaties voor ultrasone 
reiniging.  

Fuel Tank Cleaner is een zeer hoogwaardige, emulgerende, 
industriële reiniger/ontvetter op basis van petroleumdestillaten 
en oppervlakte-actieve stoffen. 

Toepassing

• Specifiek ontwikkeld voor het doelmatig verwijderen van 
(ingedroogde) oliën en vetten zoals teer, asfalt en crude.

• Bij uitstek geschikt voor toepassingen in de chemische- en 
petrochemische industrie, raffinaderijen, boorplatforms, 
procesindustrieën, etc.

 

Product ID: 93805



1L 5L - 25L 60L - 200L 1000L

25 KG
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Product ID: 70071

POWDER 25 S

METAL DEGREASER HD-E

Sterk reinigingspoeder op basis van oppervlakte-actieve 
stoffen en alkalische bestanddelen. 

Toepassing

• Bij uitstek geschikt voor verwijdering van plantaardige 
en dierlijke oliën en vetten, maar eveneens voor de 
verwijdering van minerale vervuilingen. 

• Vindt toepassing in vrijwel alle takken van industrie. 
• Veilig toepasbaar op vrijwel alle ondergronden, met 

uitzondering van lichte metalen, zoals aluminium, tin, 
zink en gegalvaniseerd materiaal. 

Hoogwaardige vloeibare reiniger voor verwijdering van zware 
olie- en vetaanslag op metalen objecten en onderdelen. Het 
product is alkalisch ingesteld. Mede door toevoeging van 
inhibitoren is het product veiliger ten opzichte van de meest 
gebruikte sproeiwasproducten, ondanks de zware vervuiling die 
het product kan opnemen. Maakt gebruik van  niet-schuimende 
grondstoffen. Na reiniging drogen de behandelde objecten 
vetvrij en streeploos op.
 
Toepassing

• Uitstekend te verwerken in industriële wasmachines, zoals 
Heavy Duty Cleaners e.d. 

Product ID: 90374
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Product ID: 12100

 PDG-HDA-NF-TH

SAFETY DEGREASER 025

Hooggeconcentreerde, alkalische vloeistof voor 
industriële toepassingen. Door het verbreken van de 
oppervlaktespanning worden de vervuilingen snel en effectief 
van de ondergrond losgemaakt en zijn daarna eenvoudig 
met water afspoelbaar. Het product veroorzaakt geen 
stabiele emulsies, is snel scheidend en veroorzaakt dus geen 
storingen in de olie/water-afscheider. 

Toepassing

• Bij uitstek geschikt voor verwijdering van minerale 
oliën, vetten, olievlekken en vele andere industriële 
vervuilingen. 

• Verwerkbaar met alle soorten hulpapparatuur. Vrijwel 
geen schuimvorming.  

Niet-emulgerende, snel scheidende ontvetter op basis van zeer 
zuivere paraffinische koolwaterstoffen. Lost minerale oliën en 
vetten zeer snel op. Vindt vooral toepassing in de chemische en 
petrochemische industrie, scheepvaart en andere industrieën. 
Redelijk snel verdampend, waardoor gereinigde objecten na 
korte tijd gereed zijn voor verdere bewerking. Hierdoor is 
het product vaak inzetbaar ter vervanging van gechloreerde 
koolwaterstoffen. Vormt geen emulsie met water en zal de olie/
water-afscheider of waterzuivering dus niet nadelig beïnvloeden.

Toepassing

• Zeer geschikt voor verwerking in spoeltafels (flush-brush) 
en in dompelbakken.

 

Product ID: 90453
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Product ID: 12115

 SAFETY DEGREASER 050

SAFETY DEGREASER 100

Niet-emulgerende ontvetter op basis van zuivere 
gedesaromatiseerde koolwaterstoffen. Lost minerale oliën 
en vetten zeer snel en probleemloos op. Het product vormt 
geen emulsie met water en zal dus de olie/water-afscheider 
niet nadelig beïnvloeden.  

Toepassing

• Vindt vooral toepassing in de chemische en 
petrochemische industrie, de scheepvaart en vele 
andere industrieën. 

• Bij uitstek geschikt voor handmatige verwerking in 
spoeltafels (flush-brush) en in dompelbakken.

Niet-emulgerende, snel scheidende koudontvetter op basis van 
zuivere gedesaromatiseerde koolwaterstoffen. Lost minerale 
oliën en vetten zeer snel en probleemloos op. Het product vormt 
geen emulsie met water en zal dus de olie/water-afscheider niet 
nadelig beïnvloeden. Valt onder gevarenklasse K3.

Toepassing
 
• Vindt vooral toepassing in de chemische en petrochemische 

industrie, scheepvaart en vele andere industrieën. 
• Bij uitstek geschikt voor verwerking in spoeltafels (flush-

brush) en dompelbakken. 

Product ID: 12110
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Product ID: 12127

SAFETY DEGREASER 100 D

SAFETY DEGREASER 175 E®

Snel scheidende koudontvetter op basis van zuivere 
gedesaromatiseerde koolwaterstoffen. Lost minerale oliën 
en vetten zeer snel en probleemloos op. Het product vormt 
geen emulsie met water en zal dus de olie/water-afscheider 
niet nadelig beïnvloeden. Vrijwel reukloos en dus veilig en 
prettig in gebruik.

Toepassing

• Vindt vooral toepassing in de chemische en 
petrochemische industrie, offshore, scheepvaart en vele 
andere industrieën.

• Bij uitstek geschikt voor verwerking in spoeltafels (flush-
brush) en dompelbakken. 

  

Zwak-emulgerende, snel scheidende koudontvetter op basis van 
alifatische koolwaterstoffen. Het product vormt geen stabiele 
emulsie met water en zal dus de olie/water-afscheider niet 
nadelig beïnvloeden. 
 
Toepassing

• Lost minerale oliën en vetten, alsmede middelmatige teer- 
en bitumenvervuilingen zeer snel op.

• Vindt vooral toepassing in de chemische en petrochemische 
industrie en scheepvaart. 

Product ID: 90475



Per doos 6 stuks

1L 5L - 25L 60L - 200L 1000L
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Product ID: 95028

POWER WIPES

GEURVERNIETIGER P-T

Snelle en gemakkelijke reinigingsdoekjes. Een uitstekend 
alternatief voor agressieve chemicaliën en oplosmiddelen. 
Inhoud: 90 doekjes.

Toepassing

• Voor verwijdering van smeer, vet, olie, inkt, toner, natte
verf, remstof, roet, viltstift, teer, lijm, hars en diverse
andere soorten vuil die moeilijk te verwijderen zijn.

Professionele reiniger en geurvernietiger. 

Toepassing

• Bij uitstek geschikt voor het bestrijden van geur en stank
die achterblijven na brandschade.

• Eveneens zeer geschikt voor reiniging en ontgeuring van
trappenhuizen, kelders, sanitaire ruimten, etc.

Product ID: 17032
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CLEANER HD 3

Extra sterk geconcentreerde, sterk alkalische, matig 
schuimende reiniger. Het product veroorzaakt geen stabiele 
emulsies, is snel scheidend en veroorzaakt dus geen 
storingen in de olie-waterafscheider. Verwerkbaar met alle 
soorten hulpapparatuur. 

Toepassing

• Voor de verwijdering van alle voorkomende 
vervuilingen in de algemene industrie en de 
voedingsmiddelenindustrie. 

• Verwijdert moeiteloos vervuilingen op basis van minerale 
en plantaardige oliën, vetten, olievlekken, roet en vele 
andere industriële vervuilingen. 

Product ID: 10415

SUPER CLEANER Y-SP 2 NF C

Speciale, niet-schuimende vloeistof. Door toevoeging van het 
product aan de vervuiling wordt de moleculaire structuur hiervan 
opengebroken en omgezet in bacterieel afbreekbare massa. 
Door de speciale samenstelling wordt afbraak sterk bevorderd, 
zonder schadelijke reststoffen.

Toepassing

• Voor afbraak van synthetische, dierlijke, plantaardige en 
minerale oliën en vetten, brandstoffen, aromaten en andere 
koolwaterstofverbindingen. 

• Ook goed te gebruiken voor inkten en UV-inkten.
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Product ID: 90135

CLEANER HD 3A-NF

CLEANER HD 3 HF

Extra sterk geconcentreerde, sterk alkalische, niet- 
schuimende reiniger. Het product veroorzaakt geen stabiele 
emulsies, is snel scheidend en veroorzaakt dus geen 
storingen in de olie/waterafscheider. Verwerkbaar met alle 
soorten hulpapparatuur. 

Toepassing

• Verwijdering van alle voorkomende vervuilingen in de 
algemene industrie en de voedingsmiddelenindustrie

• Verwijdert moeiteloos vervuilingen op basis van minerale 
en plantaardige oliën, vetten, olievlekken, roet en vele 
andere industriële vervuilingen. 

Sterk geconcentreerde en hoogschuimende, alkalische vloeistof 
voor industriële toepassingen. Door het verbreken van de 
oppervlaktespanning worden de vervuilingen snel en effectief 
van de ondergronden losgemaakt en zijn daarna zeer eenvoudig 
met water afspoelbaar. Het product veroorzaakt geen stabiele 
emulsies, is snel scheidend en veroorzaakt dus geen storingen 
in de olie/water-afscheider. Verwerkbaar met alle soorten 
hulpapparatuur. 
   
Toepassing

• Bij uitstek geschikt voor de verwijdering van minerale oliën, 
vetten, olievlekken en andere industriële vervuilingen.

Product ID: 10418



1L 5L - 25L 60L - 200L 1000L

1L 5L - 25L 60L - 200L 1000L

35INDUSTRY  |  REINIGERS

Product ID: 95012

SUPER CLEANER APM 50

SUPER CLEANER Y-T

Geconcentreerde, bijzonder actieve reiniger en ontvetter 
voor algemene toepassing. Geheel veilig op alle 
waterbestendige oppervlakken en objecten toepasbaar.  
Niet schuimende uitvoering. 

Toepassing

• Kan ingezet worden voor de meest uiteenlopende 
reinigings- en ontvettingswerkzaamheden. 

• Ook bij uitstek geschikt voor vloerreiniging met behulp 
van schrob(zuig)machines.

Geconcentreerde, bijzonder actieve reiniger en ontvetter voor 
algemene toepassing. Geheel veilig op alle waterbestendige 
oppervlakken en objecten toepasbaar. Oplosmiddelvrij.

Toepassing

• Kan ingezet worden voor de meest uiteenlopende 
reinigings- en ontvettingswerkzaamheden. 

• Ook zeer geschikt voor toepassing in ultrasooninstallaties.  
  

Product ID: 94963



1L 5L - 25L 60L - 200L 1000L

1L 5L - 25L 60L - 200L 1000L
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Product ID: 94251

SUPER CLEANER Y-SP 1 F

SUPER CLEANER SP 2

Vrijwel neutraal vloeibaar reinigingsmiddel. Het product 
is tevens vrij van corrosief chloor. Het bevat bevochtigers 
die zorgen voor een uitstekende reinigende en ontvettende 
werking. In de afvalwaterzuivering zal de moleculaire 
structuur van de vervuiling worden opengebroken en 
omgezet in bacterieel afbreekbare massa. Hierdoor wordt 
de afbraak in de waterzuivering sterk bevorderd zonder 
schadelijke reststoffen.  

Toepassing 

• Speciaal ontwikkeld voor het schoonmaken van 
materialen in de voedingsmiddelenindustrie die geen 
sterk zure of alkalische reiniging kunnen verdragen, 
zoals bijvoorbeeld aluminium of kunststof.

• Vanwege de schuimende eigenschappen is het niet 
geschikt voor circulatiesystemen als CIP. 

• Speciaal bestemd voor zowel handmatige 
als schuimreinigingssystemen in de gehele 
voedingsmiddelenindustrie. 

Speciale vloeistof voor afbraak van synthetische, dierlijke, 
plantaardige en minerale oliën en vetten, aromaten en andere 
koolwaterstoffen. Het product is ook geschikt voor tankcleaning. 
De moleculaire structuur van de vervuiling wordt opengebroken 
en omgezet in bacterieel afbreekbare massa. Hierdoor wordt de 
afbraak sterk bevorderd zonder schadelijke reststoffen. 
Test vooraf op een minder zichtbare plaats, zeker op 
watergedragen lakken. De toe te passen concentratie is 
afhankelijk van verwerkingsmethode en toepassingsgebied. 

Toepassing

• Inzetbaar voor het uittrekken van olie e.d. uit steen, asfalt, 
beton en andere poreuze oppervlakken, maar ook bij 
grond- en tankreiniging. 

• Tevens toepasbaar in ultrasoonreiniging. 
• Ook zeer geschikt voor motorenrevisie.

Product ID: 91162



1L 5L - 25L 60L - 200L 1000L

1L 5L - 25L 60L - 200L 1000L
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Product ID: 12204

SUPER Y-SP2-LDTE

SUPER CLEANER Y-SP 2 NF

Schuimende vloeistof voor effectieve afbraak van 
synthetische, dierlijke, plantaardige en minerale 
oliën en vetten, brandstoffen, aromaten en andere 
koolwaterstofverbindingen. 

Toepassing

• Ook bijzonder geschikt voor het verwijderen 
van bandensporen op beton en andere 
ondergronden. 

Speciale, niet-schuimende reiniger voor afbraak van 
synthetische, dierlijke, plantaardige en minerale oliën en vetten, 
aromaten en andere koolwaterstoffen. Ook geschikt voor 
tankcleaning. De moleculaire structuur van de vervuiling wordt 
opengebroken en omgezet in bacterieel afbreekbare massa. 
Hierdoor wordt de afbraak sterk bevorderd zonder schadelijke 
reststoffen. 

Toepassing

• Inzetbaar voor het uittrekken van olie e.d. uit steen, asfalt, 
beton en andere poreuze oppervlakken, maar ook bij 
grond- en tankreiniging. 

Product ID: 90725



1L 5L - 25L 60L - 200L 1000L

1L 5L - 25L 60L - 200L 1000L

38INDUSTRY  |  REINIGERS

Product ID: 90658

SUPER CLEANER Y-SP 2

RO-CLEAN

Speciale, matig schuimende reiniger voor afbraak van 
synthetische, dierlijke, plantaardige en minerale oliën 
en vetten, aromaten en andere koolwaterstoffen. Ook 
geschikt voor tankcleaning. De moleculaire structuur van 
de vervuiling wordt opengebroken en omgezet in bacterieel 
afbreekbare massa. Hierdoor wordt de afbraak sterk 
bevorderd zonder schadelijke reststoffen. 

Toepassing

• Inzetbaar voor het uittrekken van olie e.d. uit steen, 
asfalt, beton en andere poreuze oppervlakken. 

• Ook toepasbaar bij grond- en tankreiniging. 
• Tevens te gebruiken in ultrasoonreiniging.

 

Speciale, niet-schuimende reiniger voor milieuvriendelijke 
afbraak van synthetische, dierlijke, plantaardige en 
minerale oliën en vetten, brandstoffen, aromaten en andere 
koolwaterstofverbindingen. Door toevoeging van het product 
aan de vervuiling wordt de moleculaire structuur hiervan 
opengebroken en omgezet in bacterieel afbreekbare massa. 
Door de speciale samenstelling wordt de afbraak sterk bevorderd 
zonder schadelijke reststoffen. 

Toepassing

• Inzetbaar voor verwijdering van o.a. vervuilingen in steen, 
asfalt, beton, en andere poreuze oppervlakken, maar ook 
bij grond- en tankreiniging. 

• In verdunde vorm ook zeer geschikt voor algemene en 
regelmatige reiniging van vloeroppervlakken met behulp 
van een schrob-zuigmachine.

Product ID: 12203
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Product ID: 80571

INDUNOL GROEN

INDUNOL GROEN - 20%

Speciaal ontwikkelde, neutrale universele reiniger op basis 
van oppervlakte-actieve stoffen voor verwijdering van 
minerale, dierlijke en plantaardige olievervuiling. 

Toepassing

• Het product wordt veelal toegepast voor verwijdering 
van alle soorten vuil, vet en aanslag in keukens, 
garages, drukkerijen, bakkerijen, vleesverwerkende 
bedrijven, speelplaatsen etc. 

• Ideaal voor het reinigen van vloeren, wanden, afzuigkap, 
openhaard, autovelgen, rvs, dekzeilen, speeltoestellen, 
motoren, nicotine-, olie- en roetvervuiling. 

• Ook uitermate geschikt voor wegdekreiniging, 
handmatig of machinaal. 

Speciaal ontwikkelde neutrale reiniger op basis van oppervlakte-
actieve stoffen voor verwijdering van dierlijke en plantaardige 
olievervuiling. 

Toepassing

• Wordt veelal toegepast voor verwijdering van alle soorten 
vuil, vet en aanslag in keukens, garages, drukkerijen, 
bakkerijen, vleesverwerkende bedrijven, speelplaatsen etc. 

• Ideaal voor het reinigen van vloeren, wanden, afzuigkap, 
open haard, autovelgen, rvs, dekzeilen, speeltoestellen, 
motoren, nicotine-, olie- en roetvervuiling. 

• Universeel toepasbaar en verwerkbaar middels spoelen, 
baden, sponsen, hoge- en lagedrukapparatuur, etc. 

Product ID: 80570



1L

1L

5L - 25L

5L - 25L

60L - 200L

60L - 200L

1000L

1000L
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Product ID: 70048

HS ONTVETTER SUPER

VLOERREINIGER SPECIAAL

Geconcentreerde alkalische vloeistof. Door het verbreken 
van de oppervlaktespanning worden vervuilingen snel en 
effectief van de ondergrond losgemaakt en zijn eenvoudig 
met water afspoelbaar. Dit zorgt ervoor dat de ondergrond 
ruw van structuur blijft. Veroorzaakt geen stabiele emulsies 
en dus ook geen problemen in olie/water-afscheiders en 
waterzuiveringen.  

Toepassing

• Voor het verwijderen van oliesporen op wegen en paden 
en de reiniging van vloeren die zijn vervuild met o.a. 
rubber strepen. 

• Geschikt voor minerale oliën en vetten en vele 
soortgelijke vervuilingen, die vrijkomen als gevolg van 
verkeersincidenten en calamiteiten.

Sterke vloerreiniger die speciaal is ontwikkeld voor moeilijk 
te verwijderen vlekken zoals olie, vetten, rubbersporen en 
aanverwante vervuiling. 

Toepassing

• Eenvoudig mee te geven in een schrobzuigmachine.
• Ook zeer geschikt voor handmatig gebruik.

Product ID: 95364



1L 5L - 25L 60L - 200L 1000L
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CLEANER HD 2

Bijzonder hooggeconcentreerde, sterk alkalische, matig 
schuimende reiniger. Verwijdert moeiteloos vervuilingen op 
basis van minerale en plantaardige oliën, vetten, olievlekken 
en vele andere industriële vervuilingen. Het product 
veroorzaakt geen stabiele emulsies, is snel scheidend en 
veroorzaakt dus geen storingen in de olie/waterafscheider. 
Verwerkbaar met alle soorten hulpapparatuur.

Toepassing

• Voor de verwijdering van alle voorkomende 
vervuilingen in de algemene industrie en de 
voedingsmiddelenindustrie.

• Ook zeer geschikt als ontvetter bij schilderwerken ter 
vervanging van o.a. ammonia. 

  

Product ID: 90475



1L

1L

5L - 25L

5L - 25L

60L - 200L

60L - 200L

1000L

1000L
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Product ID: 91071

ROAD CLEANER

ECO-ROAD-SPECIAL®

Extra sterk geconcentreerde alkalische vloeistof. Door 
het verbreken van de oppervlaktespanning worden 
vervuilingen snel en effectief van de ondergrond losgemaakt 
en eenvoudig met water afspoelbaar. Veroorzaakt geen 
stabiele emulsies en dus ook geen problemen in olie/water-
afscheiders en waterzuiveringen.

Toepassing
• Zeer geschikt voor verwijdering van o.a. minerale oliën 

en vetten en vele soortgelijke vervuilingen die vrijkomen 
als gevolg van verkeersincidenten en calamiteiten. 

  

Speciale wegdekreiniger voor afbraak van synthetische, dierlijke, 
plantaardige en minerale oliën en vetten, aromaten en andere 
koolwaterstoffen. De moleculaire structuur van de vervuiling 
wordt opengebroken en omgezet in bacterieel afbreekbare 
massa. 

Toepassing

• Inzetbaar voor het uittrekken van olie en verontreinigingen 
uit steen, asfalt, beton en andere poreuze oppervlakken. 

• Bij uitstek geschikt voor reiniging van wegdekken na 
calamiteiten, zoals oliesporen e.d.

Product ID: 90898



1L

1L

5L - 25L

5L - 25L

60L - 200L

60L - 200L

1000L

1000L
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Product ID: 80201

MULTI PURPOSE STRONG

TRUCKCLEANER BL

Sterk geconcentreerde zeer hoogschuimende vloeistof. 
Verwijdert eenvoudig alle soorten extreem zware vervuiling. 
Laat geen vettige laag achter op het behandelde oppervlak. 
Economisch in gebruik. 

Toepassing

• Bij uitstek geschikt voor gebruik in de automotive 
branche.

Zeer geconcentreerd mildalkalisch truckreinigingsproduct 
dat nagenoeg zonder borstelen moeiteloos atmosferische 
en straatvuilaanslag reinigt. Het reinigingsproduct 
garandeert een streeploos en glanzend oppervlak. Speciale 
hardheidsstabilisatoren voorkomen het dichtslibben van 
sproeiers en leidingen.

Toepassing
• Dit product is universeel toepasbaar en verwerkbaar 

middels hoge- en lagedruksystemen alsmede in 
professionele wasstraten. 

Product ID: 95232



1L

1L

5L - 25L

5L - 25L

60L - 200L

60L - 200L

1000L

1000L
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Product ID: 95421

TANKCLEANER ABF

TANKCLEANER ABF – GROEN 

Een speciaal ontwikkelde, zure vloeistof voor het reinigen 
van tanks. Verwijdert effectief vervuilingen en corrosie als 
gevolg van atmosferische vervuiling, vocht, stof etc. 

Toepassing
• Tankcleaning.
• Ook geschikt voor het reinigen van verweerde en 

aangetaste metalen oppervlakken en objecten, in het 
bijzonder roestvaststaal.

Een speciaal ontwikkelde zure vloeistof voor het reinigen van 
tanks. Verwijdert effectief vervuiling en corrosie als gevolg van 
atmosferische vervuiling, vocht, stof etc.

Toepassing

• Tankcleaning.
• Ook geschikt voor het reinigen van verweerde en 

aangetaste metalen oppervlakken en objecten, in het 
bijzonder roestvaststaal. 

Product ID: 95205



1L

1L

5L - 25L

5L - 25L

60L - 200L

60L - 200L

1000L

1000L
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Product ID: 12180

STEAMER 065 HD-HF

STEAMER 130

Geconcentreerde zeer hoogschuimende vloeistof. Mits op 
juiste wijze toegepast is het product niet schadelijk voor 
lakken en kunststoffen. Verwijdert eenvoudig verkeersvuil, 
aanslag van uitlaatgassen en lichte atmosferische aanslag 
van personenautò s  en vele andere vervoermiddelen.

Toepassing

• Geschikt voor toepassing in autowas- en soortgelijke 
installaties. 

• Bij uitstek geschikt voor dekreiniging in de scheepvaart. 
• Ook zeer goed te verwerken door lage- en hogedruk-

apparatuur en zgn. steam cleaners. 

Sterk geconcentreerde reiniger. Mits op de juiste wijze toegepast 
is het product niet schadelijk voor lakken en kunststoffen. 
Verwijdert eenvoudig verkeersvuil, aanslag van uitlaatgassen en 
lichte atmosferische aanslag van personenauto’s en vele andere 
vervoermiddelen. 

Toepassing

• Geschikt voor toepassing in autowas- en soortgelijke 
installaties. 

• Eveneens zeer goed te verwerken d.m.v. lage- en 
hogedrukapparatuur en zgn. steam cleaners. 

Product ID: 93886



1L

1L

5L - 25L

5L - 25L

60L - 200L

60L - 200L

1000L

1000L
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Product ID: 91267

STEAMER 130 HD

STEAMER 130 HPV-HD-HF

Hooggeconcentreerde transportmiddelenreiniger. Zeer sterk 
reinigend vermogen, matig schuimend. Bevat geen silicaten 
en veroorzaakt geen witte strepen na het afspoelen. 
Door inzet van dit product wordt mechanische bewerking 
(bijv. borstelen) overbodig, waardoor een enorme 
tijdbesparing wordt gerealiseerd. 

Toepassing

• Toepasbaar voor de verwijdering van straatvuil 
en atmosferische aanslag op alle soorten 
transportmiddelen, zoals vrachtwagens, tankwagens, 
treinen, schepen, trams, bussen, containers etc. 

• Tevens bij uitstek geschikt voor o.a. dekreiniging in de 
scheepvaart. 

• Verwerkbaar d.m.v. lage- en hogedrukapparatuur, 
alsmede in vrachtwagenwasstraten.

Sterk geconcentreerde, zeer hoogschuimende vloeistof. Mits 
op juiste wijze toegepast is het product niet schadelijk voor 
lakken en kunststoffen. Verwijdert eenvoudig verkeersvuil, 
aanslag van uitlaatgassen en lichte atmosferische aanslag van 
personenautò s  en vele andere vervoermiddelen. Het product is 
niet toxisch. 

Toepassing

• Geschikt voor toepassing in autowas- en soortgelijke 
installaties.

• Eveneens zeer goed te verwerken d.m.v. lage- en 
hogedruk-apparatuur en zgn. steam cleaners. 

Product ID: 12184



1L

1L

5L - 25L

5L - 25L

60L - 200L

60L - 200L

1000L

1000L
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Product ID: 81472

ALFAZOL

PLATE CLEANER

Een neutrale, niet schuimende, industriële reiniger. 
Het product droogt vetvrij op en laat geen residu achter. 
In tegenstelling tot de meeste andere producten voor 
deze toepassingen, bevat dit product geen gechloreerde 
koolwaterstoffen en is dus veilig voor mens en materiaal.

Toepassing

• Speciaal ontwikkeld voor de verwijdering van allerhande 
vervuilingen zoals o.a. drukinkten, harsen, lijmen, 
polyurethaan, dierlijke, plantaardige en minerale 
vervuilingen, vooral op die plaatsen waar geen alkalische 
producten gebruikt kunnen worden. 

• Veilig toepasbaar op zinksilikaatcoatings, lichte metalen 
en legeringen, alsmede op gegalvaniseerd materiaal. 

• Verwijdert ook diverse soorten bekladdingen van vrijwel 
alle ondergronden zonder deze aan te tasten, ook 
van geverfde en gecoate oppervlakken, indien deze 
voldoende uitgehard en van voldoende dikte zijn. 

• Verwerkbaar met allerhande hulpmiddelen, alsmede in 
dompelbaden. 

Speciaal ontwikkelde vloeistof voor het reinigen van drukplaten. 
Het product is efficiënt in gebruik, schuimt niet en werkt ook bij 
lage temperatuur.

Toepassing

• Speciaal ontwikkeld voor het reinigen van drukplaten.

Product ID: 90536



1L

1L

5L - 25L

5L - 25L

60L - 200L

60L - 200L

1000L

1000L
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Product ID: 95382

INK CLEANER

SAFE EXPERIMENTAL 2

Speciale, geconcentreerde dieptereiniger. Wordt als 
concentraat geleverd en kan voor gebruik met water tot 
de gewenste gebruiksconcentratie worden verdund. Een 
verdunning van 3 delen product is tot op 1 deel water 
mogelijk. Het concentraat (zo ook de verdunning) is VOS-vrij 
en verwijdert moeiteloos drukinktresten op rasterwalsen en 
inktbakken. 

Toepassing 

• Het product is zowel geschikt voor WB- als UV-inkten. 
• In de grafische industrie kan het concentraat bij een 

correcte verhouding van concentraat en water voor 
vrijwel alle reinigingsdoeleinden worden toegepast. 

Dit product is vrij van gechloreerde koolwaterstoffen evenals 
aromatische alifatische koolwaterstoffen. De reiniger bevat 
geen APEO-emulgatoren en bevat geen stoffen die vallen onder 
Zwitserse milieuheffingen.

Speciaal ontwikkeld voor het weekmaken en verwijderen van 
allerhande vervuilingen zoals o.a. drukinkten, harsen, lijmen, 
polyurethaan, verschillende soorten vetten etc. 

Toepassing

• Verwerkbaar met allerhande hulpmiddelen en in 
dompelbaden. 

Product ID: 93984



1L

1L

5L - 25L

5L - 25L

60L - 200L

60L - 200L

1000L

1000L
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Product ID: 93956

KETELREINIGER

REMOVER AG

Speciaal ontwikkeld product voor het reinigen van met verf 
vervuilde ketels. 

Toepassing 

• Product dient onverdund te worden toegepast en worden 
gecirculeerd tot de vervuiling is opgelost.

• Het product is uitstekend te regenereren voor 
hergebruik.

Specialistische vloeistof voor verwijdering van residuen en 
mengsels met HDPE. 

Toepassing

• Verwijdering van residuen en mengsels met HDPE. 
• Ook bij uitstek geschikt voor het verwijderen van inkten 

en kleurstofresiduen. 
• In veel gevallen ook inzetbaar voor verwijdering van 

bepaalde coatings zoals latex, polymeren e.d.

Product ID: 70029



1L

1L

5L - 25L

5L - 25L

60L - 200L

60L - 200L

1000L

1000L
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Product ID: 10769

DESCALANT 747 HF-EU

SUPER DESCALER

Sterk zure reiniger voor verwijdering van roest-, kalk- en 
steenaanslag in tanks, leidingen en apparatuur. Verwijdert 
effectief organische en anorganische vervuilingen, ongeacht 
de aanwezigheid van CO2. Tevens heeft het product een 
sterke ontvettende werking en goede de-oxiderende 
eigenschappen. 

Toepassing

• Toepasbaar voor reiniging met de hand, 
circulatiereiniging en in CIP-systemen. 

• Kan veilig toegepast worden op roestvaststaal en 
zuurbestendig email. 

• Enkele toepassingsgebieden: bierbrouwerijen en 
frisdrankindustrie (gist- en lagertanks), zuivelindustrie 
(boterkarnen, inpakmachines, tanks, leidingen, 
centrifuges etc.) en overige voedingsmiddelenindustrie. 

Sterk zure, zwak schuimende reiniger voor verwijdering 
van kalk- en steenaanslag, alsmede corrosie in tanks, 
leidingen en apparatuur. Verwijdert effectief organische en 
anorganische vervuilingen, ongeacht de aanwezigheid van 
CO2. 

Toepassing

• Toepasbaar voor reiniging met de hand, 
circulatiereiniging en in CIP-systemen. 

• Kan veilig toegepast worden op roestvaststaal en 
zuurbestendige ondergronden. 

• Enkele toepassingsgebieden: bierbrouwerijen, 
frisdrankindustrie (gist- en lagertanks), 
zuivelindustrie (boterkarnen, inpakmachines, 
tanks, leidingen, centrifuges etc.), alsmede overige 
voedingsmiddelenindustrie. 

Product ID: 95226



1L

1L

5L - 25L

5L - 25L

60L - 200L

60L - 200L

1000L

1000L
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Product ID: 11171

ECO RIG WASH HD – E

HPL 2

Hoogwaardige, mild alkalische reiniger en ontvetter, speciaal 
ontwikkeld voor de offshore-industrie. Bij uitstek geschikt 
voor het reinigen van productieplatforms, drilling rigs en 
andere installaties. Verwijdert zware minerale oliën, vetten 
en vele soortgelijke vervuilingen. Door het verbreken van de 
oppervlaktespanning wordt de vervuiling snel en gemakkelijk 
van de ondergrond losgemaakt en kan daarna eenvoudig 
met water weggespoeld worden. Het product veroorzaakt 
geen stabiele emulsies, is snel scheidend en veroorzaakt 
hierdoor geen storingen in de olie-waterafscheider. 
Verwerkbaar met alle soorten hulpapparatuur. Veilig op alle 
ondergronden toepasbaar. Het product is niet brandbaar. 
HQ ecosysteem: 0,006. Het product is geregistreerd 
door Novatech en CEFAS en heeft in Denemarken reg.nr. 
1872880. 

Een extreem sterk geconcentreerde, sterk alkalische reiniger 
voor toepassing in tank- en containerreiniging. Geschikt voor 
het verwijderen van dierlijke en plantaardige olie, vet en 
vuil. 
Het product is voorzien van inhibitoren ter voorkoming van 
kalkaanslag en roestvorming in nozzles, spiralen en andere 
onderdelen van de apparatuur. Door de hoge concentratie 
kan het product al naar gelang de aard en mate van 
vervuiling worden verdund. In verdunning tot ca. 2% veilig 
toe te passen op aluminium, maar het product mag niet 
gebruikt worden op andere zachte metalen.  

Toepassing

• Bij uitstek geschikt voor verwerking d.m.v. butterworth-
systemen, alsmede hogedruk- en steam cleaners.

Product ID: 91142



1L

1L

5L - 25L

5L - 25L

60L - 200L

60L - 200L

1000L

1000L
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Product ID: 80970

INDUTECH 75

INDUMAT 4700

Speciaal ontwikkelde wasvloeistof op basis van een 
micro-emulsie voor het afvangen van schadelijke 
koolwaterstofdampen. 
Om het de-emulgeren te bevorderen adviseren wij u voor 
de meeste vervuiling een de-emulsifying liquid te gebruiken 
in een oplossing van 5%. Om eventuele schuimvorming 
te controleren adviseren wij ca. 1% Anti-Foam aan het 
waswater toe te voegen.

Toepassing

• Het product wordt veelal in een verdunning van 20%  
toegepast in een scrubber (gaswasser). 

Zeer sterk geconcentreerd, laagschuimend alkalisch 
reinigingsproduct. Speciale inhibitoren zorgen ervoor dat het 
veilig te gebruiken is op nagenoeg alle materialen; tevens 
voorkomt het product het dichtslibben van de sproeiers. 

Toepassing 

• Verwijdert moeiteloos de meest voorkomende zware 
harsvervuiling.

Product ID: 80400



1L

1L

5L - 25L

5L - 25L

60L - 200L

60L - 200L

1000L

1000L
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Product ID: 81540

CHEMPEX

ECO RELEASE

Kalk- en cementverwijderaar. Het is zelfwerkend en reinigt 
zeer snel. Het bestaat uit een combinatie van minerale zuren 
verrijkt met corrosie-inhibitoren ter bescherming van de te 
behandelen oppervlakken. Glas wordt niet aangetast.

Toepassing

• Wordt gebruikt voor het verwijderen van kalk- 
en cementresten van kalkarme  zand-, natuur-, 
lei-, baksteen, klinkers, graniet en alle andere 
zuurbestendige steensoorten. 

• Wordt ook toegepast voor het verwijderen 
van kalk- en cementresten uit betonmolens, 
cementvormen, cementkuipen, cementweegschalen, 
cementtransportbuizen, metalen en houten bekistingen. 

Speciaal ontwikkeld plantaardig antikleefmiddel.  
 
Eigenschappen:
- Geen negatieve invloed op bitumineuze stoffen.
- Geen negatieve invloed op diverse rubbersoorten.
- Vrij van schadelijke dampen.

Toepassing

• Speciaal ontwikkeld voor de behandeling van 
oppervlakken en objecten die met asfalt of andere 
bitumineuze stoffen in aanraking komen. 

• Ook bijzonder geschikt voor de voorbehandeling van 
productiemiddelen, vrachtwagens, bandenwalsen, 
wegenbouwinstallaties en andere hulpmiddelen die voor 
de productie, het transport en verdere verwerking van 
asfalt e.d. worden ingezet.

 

Product ID: 90931



1L 5L - 25L 60L - 200L 1000L
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ONTSCHUIMER P 200

Speciale ontschuimer met een tweeledige toepassing. 

Toepassing

• Kan worden toegevoegd aan het bestaande 
reinigingsproduct, waardoor eventuele schuimvorming 
geremd wordt of geheel verdwijnt. 

• Kan ook gebruikt worden om het aanwezige schuim, 
bijv. in wasmachines, tanks,  afvalwatersystemen e.d te 
breken. 

Product ID: 93742



55

1L 5L - 25L 60L - 200L 1000L

LQS 4 S 200

Speciaal ontwikkeld spoelmiddel. Product bevat 0% water.
Product dient puur en onverdund gebruikt te worden. 
Na het spoelen met dit product kunnen de tanks goed 
nagespoeld worden met ruim water zonder risico op reacties. 
Het product is goed regenereerbaar ten behoeve van 
hergebruik. Advies verzadigingspunt: maximaal 30%.

Toepassing

• Speciaal ontwikkeld voor het spoelen van leidingen, 
tanks en systemen vervuild met nog niet uit-
gereageerde MDI en TDI. 

Product ID: 95414
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FACILITY



1L 5L - 25L 60L - 200L 1000L

1L 5L - 25L 60L - 200L 1000L
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FACILITY

Product ID: 93834

SUPER RK 32 T

UNI CLEAN P

Bijzonder hooggeconcentreerde, vloeibare reiniger op 
basis van o.a. kaliumhydroxide. Verwijdert moeiteloos 
vervuilingen op basis van plantaardige en dierlijke vetten 
en oliën, eiwitten en soortgelijke vervuilingen. Het product 
is bij de juiste toepassing veilig te gebruiken op vrijwel alle 
ondergronden. 

Toepassing

• Bij uitstek geschikt voor de reiniging van 
leidingsystemen en ook inzetbaar voor de reiniging van 
rookkasten, afzuigkappen, werktafels, ovens, bakplaten 
en andere apparatuur en hulpmiddelen. 

 

Professionele universeelreiniger. 

Toepassing

• Bij uitstek geschikt voor reiniging van trappenhuizen, 
sanitaire ruimten en vele andere toepassingen. 

 

Product ID: 94985



1L 5L - 25L 60L - 200L 1000L

1L 5L - 25L 60L - 200L 1000L
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Product ID: 70048

GEURVERNIETIGER P-T

VLOERREINIGER SPECIAAL

Professionele reiniger en geurvernietiger. 

Toepassing

• Bij uitstek geschikt voor het bestrijden van geur en 
stank na brandschade.

• Ook zeer geschikt voor reiniging en ontgeuring van 
trappenhuizen, kelders, sanitaire ruimten etc. 

Sterke vloerreiniger die speciaal is ontwikkeld voor moeilijk 
te verwijderen vlekken zoals olie, vetten, rubbersporen en 
aanverwante vervuiling. 

Toepassing

• Eenvoudig mee te geven in een schrobzuigmachine.
• Ook zeer geschikt voor handmatig gebruik. 
 

Product ID: 95028



1L

1L 5L - 25L 60L - 200L 1000L
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Product ID: 93952

ONTSTOPPER

VAATWAS PROFESSIONAL

Vloeibare ontstopper op basis van zwavelzuur. Vernietigt 
snel en effectief vele stoffen zoals haren, kalksteen, 
damesverband, vet, papier, keukenafval, textiel, 
roestaanslag en andere vervuilingen die tot verstoppingen 
kunnen leiden. Regelmatig gebruik helpt verstoppingen te 
voorkomen.

Toepassing

• Voor het ontstoppen van (hemelwater)afvoeren, riolen 
e.d.

LET OP! ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

Alkalisch chloorhoudend product. Verwijdert effectief alle 
voorkomende vervuilingen waaronder de meest hardnekkige 
zoals lippenstift, theevlekken e.d. Uiterste gebruiksdatum: 
zie THT. Indien vorstvrij bewaard bij lagere temperatuur dan 
20°C twee maanden is het product langer houdbaar.

Toepassing
• Ontwikkeld voor toepassing in industriële 

vaatwasmachines.
• Let op bij contact met lichte metalen, zoals aluminium en 

dergelijke.

Product ID: 90671



5L

60FACILITY

TRISEPT

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding 
van bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) en 
gisten:

•  voor hygiënische handdesinfectie in de gezondheidszorg, de  
 voedings- en diervoedersector, de
 cosmetische industrie en in laboratoria;
•  voor desinfectie van harde oppervlakken in de   
 gezondheidszorg;
•  voor desinfectie van harde oppervlakken die in contact  
 kunnen komen met voedingsmiddelen en diervoeders,  
 en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzondering van  
 melkwinningsapparatuur op de boerderij.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden 
aangehouden.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

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

Product ID: 93730

Toelatingsnummer: 14511 N 
Tristar Group, Ettenseweg 34. 4706 PB ROOSENDAAL

Werkzame stof  Ethanol 
gehalte 580 g/l
Aard van het preparaat: andere vloeistoffen voor directe toepassing

Dit betreft een beknopte tekst. De volledige wettelijke 
producttekst wordt uiteraard op verzoek verstrekt.



    1L 5L - 25L 60L - 200L 1000L

61FACILITY  

Product ID: 80720

SANITAIRVERNIEUWER BLOEMEN

Uitstekende periodieke ontkalker/reiniger voor het gehele 
sanitairgebied. Verwijdert onmiddellijk kalkaanslag, 
urinesteen en roest op de meest doelmatige wijze.  
Het product reinigt afvoerleidingen en vergroot de diameter 
van de buizen. Dit voorkomt verstopping en slechte geuren. 
Voor toepassing op kunststoffen dient men deze vooraf 
op bestendigheid te testen. Niet schadelijk voor septische 
putten. Aanbrengen d.m.v. spuitdopje, sponsje of zachte 
borstel.  

Toepassing

• Reinigt afvoerleidingen en vergroot de diameter van de 
buizen. 

• Perfect te gebruiken voor tegelwanden, wastafels, bad 
en douchecabines, bidets, toiletpotten en urinoirs. 

 



HYGIENE



1 - 2L 5L - 25L 60L - 200L 1000L

63HYGIENE

SANOSEPT 80 H

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding 
van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten. 
Toepassingen:

a.  Reiging van oppervlakken, welke in contact kunnen komen met eet-  
 en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, echter met   
 uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij.

b.  Reiniging van oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van  
 mensen.

c.  Als middel ter bestrijding van bacteriën, schimmels en algen in  
 recirculerende koelwatersystemen. Dit middel mag uitsluitend worden  
 toegepast met instemming van het per locatie bevoegd gezag voor  
 kwalitatief waterbeheer.

d.  Als middel ter bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van  
 verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de  
 bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan.

Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen. 
Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.

Product ID: 12142

Dit betreft een beknopte tekst. De volledige wettelijke 
producttekst wordt uiteraard op verzoek verstrekt.

Toelatingsnummer: 11928 N
Tristar Group, Ettenseweg 34. 4706 PB ROOSENDAAL

Werkzame stof  didecyldimethylammoniumchloride
gehalte 100 g/l
Aard van het preparaat: vloeistof
Uitsluitend voor professioneel gebruik.



1L -2L 5L - 25L 60L - 200L 1000L

64HYGIENE

SP SANODES

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding 
van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten 
op:

1. Oppervlakken die in contact kunnen komen met eet- en 
drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzondering 
van melkwinningsapparatuur op de boerderij.

2. Oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf 
van mensen, uitgezonderd het gebruik in ziekenhuizen, 
verpleeghuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg.

Product ID: 12143

Dit betreft een beknopte tekst. De volledige wettelijke 
producttekst wordt uiteraard op verzoek verstrekt.

Toelatingsnummer: 11968 N 
Tristar Group, Ettenseweg 34. 4706 PB ROOSENDAAL

Werkzame stof  Didecyldimethylammoniumchloride
gehalte 46 g/l
Aard van het preparaat: vloeistof
Uitsluitend voor professioneel gebruik.

N.B.:

- Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt  
 met zeep of synthetische wasmiddelen.
- Gebruik van het middel kan leiden tot selectie van   
 bacteriestammen die er resistent tegen zijn.
- Verneveling van het middel is niet toegestaan.
 



5L

65HYGIENE

TRISEPT

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding 
van bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) en 
gisten:

•  voor hygiënische handdesinfectie in de gezondheidszorg, de  
 voedings- en diervoedersector, de
 cosmetische industrie en in laboratoria;
•  voor desinfectie van harde oppervlakken in de   
 gezondheidszorg;
•  voor desinfectie van harde oppervlakken die in contact  
 kunnen komen met voedingsmiddelen en diervoeders,  
 en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzondering van  
 melkwinningsapparatuur op de boerderij.

De gebruiksaanwijzing zoals moet worden aangehouden.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

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

Product ID: 93730

Dit betreft een beknopte tekst. De volledige wettelijke 
producttekst wordt uiteraard op verzoek verstrekt.

Toelatingsnummer: 14511 N 
Tristar Group, Ettenseweg 34. 4706 PB ROOSENDAAL

Werkzame stof  Ethanol 
gehalte 580 g/l
Aard van het preparaat: andere vloeistoffen voor directe toepassing



1L 5L - 25L 60L - 200L 1000L

Per doos 6 stuks á 200ml

66HYGIENE

SANCHLOR R2U

Sanchlor R2U is een gebruiksklaar desinfectiemiddel voor 
de bestrijding van infecties ten tijde van de uitbraak van 
het coronavirus SARS-CoV-2. Het middel is toegelaten voor 
desinfectie van oppervlakken in professionele zorginstellingen. 
Voor handdesinfectie is het geschikt voor gebruik in bedrijfs- of 
beroepsmatige omgevingen.

Op grond van een tijdelijke vrijstelling voor deze producttypes 
voor handdesinfectie en oppervlaktedesinfectie mag Sanchlor 
R2U worden toegepast onder bepaalde voorwaarden. Lees 
daarom het etiket goed alvorens het product te gebruiken.

• Voor professioneel gebruik en toegelaten voor de zorgsector.
• Bevat minimaal 0,1% natriumhypochloriet (actief chloor),
• Dit middel toepassen op schone handen en oppervlakken.
• Minimale inwerktijd: 1-5 minuten!
• Dosering: gebruiksklaar mengsel.

Product ID: 95659

Product ID: 95681

HAND-LIQUID DES (TRISAN) SPRAY

Handdesinfectiemiddel #2 volgens de WHO-richtlijn. Nu in een 
stijlvolle en zeer gebruiksvriendelijke 200 ml spraydispenser, 
zonder drijfgassen.
Geproduceerd onder vrijstelling op grond van artikel 55 van de 
Verordening (EU) nr. 528/212 en gelet op artikel 46, eerste lid, 
van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. 
Bevat de volgende stoffen: Isopropanol 75% (v/v), Glycerol 
1,45% (v/v) en Waterstofperoxide 0,125% (v/v)

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

• Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter   
 bestrijding van bacteriën (exclusief mycobacteriën en  
 bacteriesporen) en gisten, schimmels en virussen voor  
 gebruik in de gezondheidszorg. Het middel is uitsluitend  
 bestemd voor professioneel gebruik.
• Het middel is een gebruiksklare vloeistof die onverdund  
 gebruikt moet worden.
• Handen moeten voor gebruik schoon en droog zijn. De droge        
 handen minimaal 30 seconden met het middel inwrijven.  
 Daarna de handen goed laten drogen en niet afspoelen.  
 Dosering minimaal 3 ml. Inwerktijd 30 seconden.

Dit betreft een beknopte tekst. De volledige wettelijke 
producttekst wordt uiteraard op verzoek verstrekt.

Toelatingsnummer: 14868 N
Tristar Group, Ettenseweg 34. 4706 PB ROOSENDAAL

Werkzame stof  natriumhypochloriet
gehalte 0,12% (ALS ACTIEF CHLOOR)
Aard van het preparaat: Gebruiksklaar mengsel geproduceerd uit Sanchlor 15% 
(toegelaten door Ctgb onder toelatingsnummer 14868 N)



5L 1000L Per doos 6 stuks á 200ml

5L

67HYGIENE

TS HANDGEL DES

Geproduceerd onder vrijstelling op grond van artikel 55 van de 
Verordening (EU) nr. 528/212 en gelet op artikel 46, eerste lid, 
van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
Bevat de volgende stoffen: Isopropanol 75% (v/v), Glycerol 
1,45% (v/v) en Waterstofperoxide 0,125% (v/v)
Handdesinfectiemiddel #2 volgens de WHO richtlijn.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

• Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding 
 van bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) en  
 gisten, schimmels en virussen voor gebruik in een bedrijfs- of  
 beroepsmatige omgeving, en in de zorg.
• Het middel is een gebruiksklare vloeistof die onverdund  
 gebruikt moet worden.
• Handen moeten voor gebruik schoon en droog zijn. De droge 
 handen minimaal 30 seconden met het middel inwrijven.  
 Daarna de handen goed laten drogen en niet afspoelen.  
 Dosering minimaal 3 ml. Inwerktijd 30 seconden.

Product ID: 95670

Product ID: 95425

SOFT SOAP ULTRA

Deze milde handzeep is geschikt voor elk huidtype. Bevat 
huidverzorgende ingrediënten, zodat de huid zelfs bij frequent 
gebruik niet zal uitdrogen. 

Toepassing

• Veilig toepasbaar in de voedingsmiddelenindustrie.

Dit betreft een beknopte tekst. De volledige wettelijke 
producttekst wordt uiteraard op verzoek verstrekt.



Per doos 6 stuks á 200ml

Per doos 6 stuks á 200ml

68HYGIENE

REFRESHER BORA BORA

Met Bora Bora creëer je een exotische geurbeleving! Een paar 
keer sprayen is voldoende om de hele ruimte onder te dompelen 
in een serene en inspirerende sfeer. Nu in een stijlvolle en zeer 
gebruiksvriendelijke 200 ml spraydispenser, zonder drijfgassen.

Toepassing

• Maskeert onaangename luchtjes en verspreidt langdurig een  
 prettige, frisse geur. 
• Ook geschikt voor op kleding/beddengoed en autobekleding. 

Product ID: 17093

Product ID: 17091

CLEAN & FRESH BALI

Schoonmaken is een feestje met Clean & Fresh Spray Bali.  
Deze geconcentreerde reiniger op basis van alcohol laat vet in 
een ogenblik verdwijnen en laat een heerlijke geur achter. Nu in 
een stijlvolle en zeer gebruiksvriendelijke 200 ml spraydispenser, 
zonder drijfgassen.

Toepassing

• Voor het hygienisch reinigen van toiletbrillen, deurklinken,    
     keukenbladen, bureaus en meer. 
• Naspoelen is niet nodig. 
• Het product dient onverdund toegepast te worden. 
• Na gebruik laat het product geen residuen achter, omdat het  
 volledig aan de lucht verdampt.



Per doos 6 stuks á 200ml

Per doos 6 stuks á 200ml

69HYGIENE

CLEAN & FRESH CURAÇAO

Dompel je onder in exotische sferen met Clean & Fresh Curacao 
Spray. Deze geconcentreerde reiniger op basis van alcohol 
laat vet in een ogenblik verdwijnen en laat een heerlijke geur 
achter. Nu in een stijlvolle en zeer gebruiksvriendelijke 200 ml  
spraydispenser, zonder drijfgassen.

Toepassing

• Voor het hygienisch reinigen van toiletbrillen, deurklinken,    
     keukenbladen, bureaus en meer. 
• Naspoelen is niet nodig. 
• Het product dient onverdund toegepast te worden. 
• Na gebruik laat het product geen residuen achter, omdat het  
 volledig aan de lucht verdampt.

Product ID: 17092

Product ID: 17094

GLASS & INTERIOR CLEANER SANTORINI

Glass & Interior Cleaner Santorini geeft elk interieur glans. De 
unieke gebruiksklare formule zorgt ervoor dat de behandelde 
oppervlakken, zoals glas, metalen en kunststof, snel, streeploos 
en glanzend opdrogen. Verwijdert moeiteloos vingerafdrukken 
en andere vlekken en laat een frisse geur achter. Nu in een 
stijlvolle en zeer gebruiksvriendelijke 200 ml spraydispenser, 
zonder drijfgassen.

Toepassing

• Met een pluisvrije doek onverdund op het te reinigen   
 oppervlak aanbrengen en daarna met een schone doek of  
 zeem afnemen. 
• De toevoeging van alcohol garandeert een snelle, streeploze  
 en glanzende droging. Vrij van siliconen. 
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ONLINE BESTELGEMAK: 
SHOP.TRISTARGROUP.ORG
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SNEL EN EENVOUDIG
In onze nieuwe webshop vindt u desinfectiemiddelen en 
hoogwaardige reinigingsproducten voor allerlei specifieke 
toepassingen. De webshop is zo ingericht dat bestellen heel 
snel en eenvoudig werkt. Wij voegen regelmatig nieuwe 
producten toe. Dus houd shop.tristargroup.org 
in de gaten! 

• Online bestelgemak. 

• Uitgebreid assortiment, in verschillende verpakkingsvormen.

• Vóór 14:00 uur besteld, de volgende werkdag op transport.

• Gratis verzending bij bestellingen van meer dan € 250,00.



The Netherlands
TriStar Industries Nederland BV

Ettenseweg 34 
4706 PB  ROOSENDAAL

United Kingdom
TriStar Cleaning Products UK Ltd.

Unit 3 Ripley Close
Normanton  WAKEFIELD WF6 1TB

Spain
TriStar Cleaning Products ES Srl.

VALENCIA
info@tristargroup.es


