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CHEMIE

Het schoonmaken van toiletten en douches in grote
sanitaire ruimten is voor niemand een favoriete
schoonmaakklus! Toch gebeurt dit nog veelal handmatig.
Heeft u een camping, recreatiepark, zwembad, sauna,
sporthal, school etc. dan hebben wij voor u de mogelijkheid voor het intelligent reinigen van uw sanitaire
ruimten/douchegebouwen.

Sproei- en zuigslang (HD) 4 m.
RVS zuigbuis

Met de COVID-19 situatie moet dit
ook nog eens frequenter worden uitgevoerd dan normaal.

Reinigingsmiddel
• alkalisch
• zuur
• desinfectant

Wij hebben voor u een intelligente
oplossing: de Foamfix schuimreiniger!
Uw voordelen:
A. U heeft geen enkel contact met
de vervuiling en chemie
= No-touch cleaning.
B. De chemie doet het werk voor u.
C. Deze methode kost de gebruiker
zeer weinig inspanning ongeacht
de grootte van de sanitaire
ruimte/douchegebouw.
Ons advies: Geen dubbele mopemmers meer gebruiken.
Laat de schuimreiniger Foamfix-2
het vuile en zware werk voor u doen!

Waterzuigmond
40 l. vuilwatertank

NU MET HYGIËNESTATION
MET ELLEBOOGDISPENSER
T.W.V. € 239,00!

Sproeilans
Schuimlans

FOAMFIX-2

€

Hoe werkt u met de Foamfix-2?
1. Altijd eerst de tegels (wanden en vloer)
natmaken met gewoon water met de
sproeilans.
2. Daarna met de schuimlans de oppervlakken
inschuimen met alkalische of zure foamreiniger.
3. Het schuim laten inwerken. Bij een grote
sanitaire ruimte is dit geen enkel probleem.
U heeft sowieso tijd nodig om alle wanden/
douches / toiletten in e schuimen.
4. Met de sproeilans de oppervlakken
naspoelen met schoon water
5. Zuig schuim / vervuiling rustig op met de
waterzuigmond
6. Als extra stap nu i.v.m. COVID-19 preventie:
Desinfecteren van de contactplekken door
het sproeien van desinfectant op de deurklinken, kranen, wc-brillen, wc-knoppen,
doucheknoppen etc.
7. De gebruiksklare desinfectant moet 5-8
minuten inwerken (heeft echt tijd nodig!)
en kan gewoon blijven zitten. Niets meer
aan doen!
Resultaat:
Uw gasten/ klanten kunnen veilig
gebruikmaken van de douches en toiletten.

3.9 5 0

Bel ons voor een geheel vrijblijvende demo op uw locatie: 0499- 55 00 33
Zien doet geloven .
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CHEMIE
FOAMREINIGER ALKALISCH

FOAMREINIGER ZUUR

DESINFECTANT

verwijderen (huid)vet en eiwit:
• Can 10 liter: € 45,00

verwijderen van kalk
• Can 10 liter: € 42,50

Panox
Saturn Plus RTU

Oppervlakte-desinfectie
PANOX

SATURN PLUS RTU

gebruiksklaar desinfectiemiddel op basis
van waterstofperoxide en perazijnzuur.
Desinfectant met toelatingsnummer
14798N

gebruiksklaar desinfectiemiddel op
basis van 5% oplossing van het
biocide product Saturn Plus;
(toelatingsnummer 2796/05)

sprayfles

VIRUSCLAIM!

750 ml
Leverbaar in:
• Doos 6 x 750 ml spray € 53,85 / doos
• 10 liter 			
€ 70,00 / can

10 liter

Werkwijze:
1. Oppervlak vooraf grondig reinigen.
2. Desinfectiemiddel aanbrengen met de sprayfles.
3. 5-8 minuten laten inwerken op het oppervlak.
4. Na de inwerktijd hoeft het oppervlak niet nagespoeld
te worden.

T +31 (0)499 - 55 00 33
www.cleanfix.nl
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Leverbaar in:
• 500 ml:
€ 3,50 / fles
• 5 liter:
€ 18,30 / can

500 ml

Werkwijze:
1. Oppervlak vooraf grondig reinigen.
2. Desinfectiemiddel aanbrengen met de sprayfles.
3. 5-8 minuten laten inwerken op het oppervlak.
4. Oppervlak nawrijven met een microvezeldoek.

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Prijswijzigingen en zetfouten onder voorbehoud.
Afgebeelde productspecificaties kunnen afwijken van de werkelijkheid.

