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HANDEN HYGIËNE
HANDCLEANER ATELIER
Biologisch zacht handwasmiddel. Sterk ontvettend en huidvoedend additief, voorkomt uitdroging en barsten.
reinigende handgel met in water oplossende zeepkorrel voor Met biologisch oplosmiddel. Zacht en fris geparfumeerd.
matige toe zeer zware vervuiling. Verrijkt met verzachtend Biologisch meer dan 95 % afbreekbaar. Kleur : geel
Artikel

C. 10001

Verpakking

4 x 4,5L pot

10L

HANDCLEANER SOLFREE
Dermatologisch handwasmiddel met microkorrel. Zacht voor matig tot zware industriële vervuilingen. Voorkomt
en voedend voor de huid. Verwijdert hardnekkige geuren, uitdroging en barsten, fris geparfumeerd. Biologisch + 95%
olie, vet, grasvlekken, en andere vervuilingen. Geschikt afbreekbaar. Kleur : wit. Zonder oplosmiddelen.
Artikel

C. 10002

Verpakking

6 x 4L pot

HANDGEL RED EXTRA
Vloeibare handwaszeep voor verwijdering van olie, vet en industrie, constructie en metaalverwerkende bedrijven
andere industriële vervuilingen. Met aangenaam parfum en waar een korrelvrije handzeep gewenst is.
huidvoedende additieven het ideale product voor garages,
Artikel

C. 10003

Verpakking

4 x 5L

HANDCLEAN ECO
Zacht en geparfumeerde handzeep voor veelvuldig plaatsen waar een vloeibaar zacht handwasmiddel
dagelijks gebruik, uitstekend geschikt voor kantoren, gewenst is.
openbare gelegenheden, restaurants en alle andere
Artikel

C. 10004

Verpakking

6 x 500ML met duwpompje

4 x 5L jerrycan, dispencer

HANDCLEANER DI ONTSMETTENDE HANDZEEP
Vloeibare handzeep voor hygiënische desinfectie van zacht voor de huid, bevat hydraterende bestanddelen,
de handen op basis van chloorhexidine, een kationisch zonder parfum, voldoet aan de normen EN1040 en EN1499
ontsmettingsmiddel met een breed werkingsspectrum,
Artikel

C. 10005

Verpakking

4 x 5L

DESINFECTERENDE GEL
Alcoholische gel met doeltreffende microbiocide werking, veelvuldig gebruik door de aanwezige huidbeschermende
chloorhexidine verzekert een langdurige werking, met bestanddelen, zonder parfum, voldoet aan de norm EN1040
een zeer breed werkingsspectrum tegen bacteriën, fungi en EN1500.
en virussen, wordt goed verdragen door de huid, ook bij
Artikel

C. 10006

Verpakking

4 x 5L

20 x 500ML

12 x 1L

VLOERONDERHOUD
PROFI FRESH (LAAT GEEN STAPPEN NA)
Geconcentreerde vloeibare natuurzeep voor gelakte kurk- en
parketvloeren, vinylvloeren, cocovinyl, plavuizen en stenen
vloeren. Het product wordt gebruikt als schuur- en dweilmiddel.
Het maakt de vloer lichtjes anti-slip en laat geen voetstapafArtikel

C. 10015

Verpakking

6 x 1L

drukken na. Laat een glansversterkende film na op de vloer.
Geschikt voor kantoor, horeca en alle plaatsen waar een degelijk
vloeronderhoud van toepassing is. zachte frisse etherische
parfeum
4 x 5L

TECHNO FLOORCLEAN DG PLUS
Sterk reinigende detergent met schuimremmend additief enz… Speciaal ontwikkeld voor machinale reiniging met
voor het onderhoud van vettig vervuilde vloeren in produc- vloer schrobmachines, laat een frisse geur na. Eveneens
tiehallen, grootkeukens, kantoren, magazijnen, winkelcentra manueel inzetbaar op allerhande industriële oppervlakken.
Artikel

C. 10019

Verpakking

4 x 5L

FLOOR SAFE
Glans herstellende beschermende toplaag voor vloeren. onderhoud of na dieptereiniging met ONTVETTER RR
FLOOR SAFE laat een duurzame harde glanzende 12 zuiver aanbrengen op de vloer voor een vernieuwde
beschermlaag achter op matte vloeren veroorzaakt door glanslaag, boenen geeft een spiegelende hoogglans.
slijtage of beschadiging. Toe voegen aan spoelwater voor
Artikel

C. 10021

Verpakking

4 x 5L

TECHNO FLOORCLEAN EXTRA
Sterk geconcentreerde vloerreiniger voor zwaar bevuilde
vloeren. Verwijderd zonder enige moeite minerale,
plantaardige en dierlijke oliën en vetten evenals strepenen
resten van rubbersporen. Zeer laag schuimend en bijgevolg
Artikel

C. 10118

Verpakking

ideaal voor gebruik in vloerschrobautomaten. Niet op zachte
vloeren en aluminium gebruiken.
Gebruiksconcentratie : machinaal 1 à 5%, handmatig 5 à
10%

20L

UNIVERSEEL REINIGEN
MAGIC CLEAN
Sterk geconcentreerde reinigingsmiddel met uitmuntende slagerij, voertuigen, reclameborden, kunststoffen, enz.
werking op vuil en vettige vervuilingen voor universele Zeer geconcentreerd, minimaal verbruik
toepassing in kantoor, grootkeuken, horeca, bakkerij,
Artikel

C. 10025

Verpakking

10L

ALLESREIN AMMONIA
Een standaard geformuleerd product met ammonia voor tegels, houtwerk, email, lavabo’s, badkuipen, toonbanken
algemene ontvetting en reiniging van interieurs, linoleum, en alle afwasbare oppervlakken.
Artikel

C. 10024

Verpakking

4 x 5L

MULTICLEANER
Hyperkrachtige interieurreiniger evenwichtig geformuleerd dampkap, badkamer, kantoormeubelen, horeca interieur
om moeiteloos vuil en vet af te vegen van alle interieurs. bezoedeld met nicotine neerslag. Verkrijgbaar in pure
Geschikt voor oude en taaie vervuilingen. Keukenkasten, vorm en klaargemaakt voor gebruik in sprayfles.
Artikel

C. 10023

Verpakking

4 x 5L

RED ORANGE BIO
Plantaardig reinigingsmiddel voor vetten, oliën en vuil. gebouwen, industrie en voedingsverwerkende nijverheid.
Dringt diep door in de verontreiniging met een efficiënt Biologisch 100 % plantaardig product.
resultaat. Kan universeel toegepast worden in grootkeuken,
Artikel

C. 10044ROB

Verpakking

4 x 5L

ONTVETTER RR 12
Geconcentreerde schuimarme vet- en vuiloplosmiddel, en verouderde vervuilingen. Geschikt voor garage,
universeel toepasbaar voor reiniging van sterk vervuilde industrie en voedingsnijverheid.
oppervlakken, wanden en vloeren. Verwijdert hardnekkige
Artikel

C. 10020

Verpakking

4 x 5L

CLORONET
Zuivert en reinigt in één bewerking. Chloorhoudende en verfrissend resultaat. Toe te passen in alle plaatsen
detergent voor een goed reinigende werking van zoals toiletten, sanitair, keuken, afwasbakken, vuilbakken,
allerhande oppervlakken met een zuiver, ontgeurend voorraadruimten, stortbakken, enz
Artikel

C. 10029

Verpakking

4 x 5L

AIR FRESH
Zuivert, ontgeurt en verfrist met zijn aangename citroenfrisse geur. Geschikt voor urinoirs, toiletten, slachthuizen, zwembaden, ziekenkamers, scholen, vergaderzalen, trappenhuizen, burelen, magazijnen, gootstenen,
Artikel

C. 10022

Verpakking

hygiënische emmers, vuilnisemmers, riolen, dierenverblijfplaatsen, diepvriezers, koelkasten, containers, transportmaterieel en als luchtverfrisser in luchtbevochtigers van
verwarmingstoestellen.

10L

TOPGLAS
Intensieve glasreiniger voor dampvrij, strepenloos zuiver Geschikt voor kantoormachines en computerschermen.
glas. Voor ruiten, spiegels en gladde oppervlakken. Binnenruiten van wagens.

Artikel

C. 10027

Verpakking

4 x 5L

SANIKAL
Lost kalk op als sneeuw voor de zon. Ontkalkend, melkzuur. Proper resultaat met een glanzende strepenloze
zuiverend, ontvettend en ontgeurend reinigingsmiddel afwerking en een verfrissende geur.
voor sanitair, waterkranen, toiletten enz… op basis van
Artikel

C. 10028

Verpakking

6 x 1L

4 x 5L

KEUKEN
DETERGENT LIMOEN
Geconcentreerd afwasmiddel met 32 % wasactieve parfum, matig schuimend.
stoffen voor een uitmuntende manuele vaatwas.
Zacht voor de handen, zuinig in verbruik, limoenfrisse
Artikel

C. 10031LI

Verpakking

6 x 1L

4 x 5L

OVENREINIGER PH 14
Uiterst krachtig reinigingsmiddel voor ovens, spitten en waar rook, uitlaatgassen en koolstofneerslag voorkomt
grillen. Verwijdert moeiteloos ingebrande vet en voedsel- door bakken, braden en direct contact met het vuur.
resten. Geschikt voor het reinigen van rookkasten en daar
Artikel

C. 10035

Verpakking

4 x 5L

DEBLOC 40
Sterk zuiverende reinigingsmiddel met antiseptische en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor. Te gebruiken in
werking. Te gebruiken in de gehele voedingsindustrie, ook ruimten bestemd voor het verblijf van mensen.
op oppervlakken welke in contact kunnen komen met eetArtikel

C. 10043

Verpakking

6 x 1L

ONTKALKER
Sterk zuiverende reinigingsmiddel met antiseptische en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor. Te gebruiken in
werking. Te gebruiken in de gehele voedingsindustrie, ook ruimten bestemd voor het verblijf van mensen.
op oppervlakken welke in contact kunnen komen met eetArtikel

C. 10044

Verpakking

6 x 1L

REINIGEN VAN ZWARE VERVUILINGEN
TRUCK DG
Detergent ontvetter voor chassis en motor.
Lost gemakkelijk vet en olievervuilingen op zoals
voorkomend op motoren,chassis, kraanarmen, hydraulische pistons, garagevloeren enz… In verdunde toestand
Artikel

C. 10063

Verpakking

bruikbaar op lakwerken, alle alkalibestendige oppervlakken
en glas. Heeft een sterke binding met minerale producten,
doch scheid snel af in de vetvanger en zodoende uitermate
geschikt voor de plaatselijke waterzuivering.

26K

240K

ONTVETTER GP
Een met water emulgerende koudontvetter voor het Met succes toepasbaar op plaatwerk, filters, motoren,
oplossen van minerale oliën, vetten, bitumen, harsen, roest remvoeringen, tunnelblokken, machinekamers en tanks,
preserverende producten van machines en onderdelen. garagevloeren, werkplaatsen en showrooms.
Artikel

C. 10075

Verpakking

4 x 5L

25L

215L

REMMENREIN
Remmenreiniger met hoog oplossend vermogen op vet en gelakte en kunststof onderdelen afschermen, de te
olie, niet corrosief, laat geen residu achter, niet geleidend, behandelen delen inspuiten tot de vervuiling verdwenen is

Artikel

C. 10103

Verpakking

4 x 5L

25L

215L

TWIN COMPOUND
Uiterst geconcentreerde twee-componenten alkalische
reiniger en ontvetter. Voor veilig verwijderen van grof
tot extreem zwaar vuil van dekzeilen, vrachtwagens,
containers, industriële machines, treinstellen en maritiem
materiaal. Reeds actief bij 0, 5%.
Hoog schuimend effect met schuimsystemen. Kan
aangebracht worden door sproeien, schuimen en
Artikel

C.10119

Verpakking

handmatig. Toepassing : de inhoud van de jerrycan
mengen met evenveel volume water. Nadien slechte
0,5% tot 2% oplossing aanbrengen op het vuil. Na enkele
minuten onder druk met proper water afspoelen. Niet
gebruiken in de volle zon, delicate en alkalische gevoelige
oppervlakke of op hete oppervlakken.

10L

FRUXOL ORANGE
NATUURLIJKE SOLVENTONTVETTER OP BASIS VAN
FRUIT- EN PLANTAARDIGE GRONDSTOFFEN
Is een geconcentreerd zeer krachtig reinigingsproduct
speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van zware
oliën en vetten, black tar, bitumen, destillatie residuen,
Artikel

C.10063FO

Verpakking

lijm- en verfresten, graffiti, kauwgom, ingebrande
vetten, … voor het reinigen van ovens, ontvlekken van
tapijten en werkkledij, … algemene reiniger voor glazen
oppervlakken, onbehandelde vloeren en harde niet
poreuze oppervlakken (vinyl, metaal, aluminium,…)

12 x 1L

WASTAFEL EN MACHINALE ONTVETTING
DEWAX
Voor het reinigen van sterk verontreinigde oppervlakken.
Een reukloze niet emulgerende ontvetter op basis van
koolwaterstof-oplosmiddelen verrijkt met huidvriendelijke
additieven zodat dit product probleemloos manueel kan
Artikel

C. 10077

Verpakking

toegepast worden voor ontvetting van onderdelen vervuilt
met oliën, koelmelk, vet, teer, asfalt, roestbeschermende
coating, conserveermiddelen. Specifiek ontwikkeld voor
gebruik in wastafels.

20L

60L

215L

POEDER HD
Alkalisch reinigingsproduct in poedervorm, bestemd om of herbewerking. Tast het ijzer niet aan, geschikt voor
te worden toegevoegd bij warmwatertunnels en gesloten aluminium, bevat anti-corrosie en anti-kalk, schuimt niet in
wasapparaten voor het ontvetten van mechanische warm water, onontvlambaar.
stukken zoals motoren en cilinderkoppen voor herstelling
Artikel

C. 10081

Verpakking

25K

ULTRASOON NT 30
Geconcentreerde watergedragen ontvetter voor motoren, opdrogen en niet gebruiken op warme oppervlakken.
onderdelen, wisselstukken, constructies en oppervlakken. Uitermate geschikt voor ultrasoon en de verwijdering van
Zonder petroleumderivaten noch aromaten. Nooit laten latex.
Artikel

C.10063UNT

Verpakking

20L

ABSORBEER MIDDELEN
ABSODAN PROFSORB
Bruine fijne granulaat korrels met hoog absorptievermogen
voor olie, chemie en brandstoffen, door zijn natuurlijke
minerale samenstelling is deze korrel bio-afbreekbaar en
ideaal voor het opruimen van lekkages uit voertuigen en
Artikel

I.C.20014

Verpakking

machines in atelier, openbare weg, havens, enz. Verhoogt
bovendien de veiligheid als antislipmiddel op gladde of
bevroren ondergrond van opritten, parkings, voetpaden
enz…

10K/20L

SMART SORB ALL PURPOSE
Beige grove granulaat korrels met zeer goede absorptie- voertuigen en machines in atelier, openbare weg, havens,
vermogen voor olie, chemie en brandstoffen, bio-af- enz.
breekbaar en geschikt voor het opruimen van lekkages uit
Artikel

I.C.20010

Verpakking

17K/25L

ABSORBERENDE DOEKEN EN SLANG
Universele olieabsorberende doeken met een zeer brandstoffen en smeermiddelen en minerale chemicaliën.
goede prijs/kwaliteit verhouding ideaal voor milieutoepas- De doeken drijven op water zodat deze ook voor vervuiling
singen waarbij minerale producten gelekt worden zoals op water dienen.
Artikel

M.W. 40072

Type

ENV 100

Verpakking

100x, 50x, 25x doeken

Voor meer info contacteer ons

Artikel

M.W. 40077

Type

ENV 810

Verpakking

4x slangen

Voor meer info contacteer ons

REINIGING VAN VOEDING PROCESSEN

De consument eist een bord vol gezond en bovenal veilig eetbaar
voedsel.
Het klaar maken van ons eten is onderworpen aan strenge
productienormen.
Een zuivere omgeving is noodzakelijk om de kwaliteit van het klaar
gemaakt eten te garanderen.

Dit alles begint met regelmatig grondig reinigen.
Pype Products biedt u in volgende een professioneel gamma zepen
specifiek ontwikkeld voor voedsel verwerkende bedrijven van op
het land tijdens de oogst over de geautomatiseerde productieprocessen via distributie tot op het bord van de consument.

UNIVERSEEL
AGRI-NET
Universeel reinigingsmiddel voor land- & bosbouw machines,
eveneens krachtige reiniger van productiemachines en
trailers. Verwijderd opliggend vet, olie en vuil veroorzaakt
door oogsten van groenten, aardappelen, bieten, maïs, enz,
van koetswerken, dekzijlen, chassis, motoren. Door zijn
Artikel

C. 10068

Verpakking

26K

specifieke samenstelling lost het zeer snel de taaie vervuilingfilm op die gevormd word tijdens hakselen of versnijden
van oogst -vruchten. Eveneens met succes toepasbaar op
beertonnen en tijdens het reinigen van sterk vervuilde meel
en voeder silowagens. Met extra glansmiddel en schuim !
240K

PRODUCTIE EN VOORRAADRUIMTEN
CLEANOX DMS
Sterk geconcentreerd reinigingsproduct voor eiwithoudende vervuilingen.
Alkalisch goed schuimend reinigingsmiddel voor de gehele
voedingsindustrie. Ideaal geschikt voor de verwijdering
van vetten, eiwitten, en vervuilingen veroorzaakt door
de verwerking van plantaardige en dierlijke grondstoffen.
Artikel

C. 10036

Verpakking

30K

Verwijderd meteen lichte kalk- en zoutvormige neerslag.
Te gebruiken op alle machines en transportmiddelen in de
gehele voedingsindustrie zonder agressieve werking, met
een lichte glansversterkende werking op lakken en blote
zuivere metaaldelen.

240K

CLORONET
Zuivert en reinigt in één bewerking. Chloorhoudende en verfrissend resultaat. Toe te passen in alle plaatsen
detergent voor een goed reinigende werking van zoals toiletten, sanitair, keuken, afwasbakken, vuilbakken,
allerhande oppervlakken met een zuiver, ontgeurend voorraadruimten, stortbakken, enz
Artikel

C. 10029

Verpakking

4 x 5L

DIM CLEAN
Niet schuimend alkalisch gechloreerd reinigingsmiddel
met een sterke zuiverende en blekende werking voor de
gehele voedingsindustrie. Specifiek voor de reiniging van
melkwinning apparatuur. Doch uitstekend toe te passen bij
de het verwerken van plantaardige producten en planten
zoals transportbanden, kookapparaten, zeven, trilbanen,
Artikel

IC.40018

Verpakking

enz… in de vleesverwerkende nijverheid toe te passen
bij het proper maken van werktafels en voorraadbakken
die met bloed doordrenkt zijn. Door de blekende werking
krijgen de oppervlakken een zuiver oppervlak zonder
verkleuring door bloed of plantaardige resten.

30K

DIM CLEAN - S
Zeer krachtig reinigingsmiddel met sterke schuimvorming
en zuiverende werking door de aanwezigheid van actieve
chloor. Ontwikkeld om tegemoet te komen aan de sterker
wordende noodzaak om in de voedingsverwerkende
nijverheid, na verwerking of behandeling van plantaardige,
minerale of dierlijke grondstoffen, de gebruikte machines
en transportmiddelen zodanig te reinigen en te zuiveren
Artikel

C.10042

Verpakking

26K

zodat er geen bacteriën noch andere micro-organismen
achter blijven die negatief kunnen inwerken op volgende
te verwerken grondstoffen. Toepasbaar in de gehele
voedingsindustrie, champion- kwekerijen, brouwerijen,
grootkeukens, groenten-, planten- en fruitverwerkende
bedrijven, vlees- verwerkende industrie, horeca.

RK PHOAM PH 14 S
Sterke alkalische formulatie met goede schuimvorming voor het bindingen van zwaar vervuilde oppervlakken. Voor voedingsinreinigen van rookkasten, industriële frituren en spitten. Verwijdert dustrie en grootkeuken het ideale middel om aangeladen en/of
moeiteloos ingebrande vetten, rookaanslag, teer en suikerver- verouderde vervuilingen efficiënt op te ruimen.
Artikel

C.10041

Verpakking

26K

FOSSAN - S
Krachtige, zure schuimreiniger, voor het efficiënt verwij- Geeft oppervlaktes en materialen terug hun oorspronkederen van kalk, eiwitten en ijzeraanslag (roest) op lijke glans.
oppervlakken.
Artikel

C.10041

Verpakking

12K

26K

PHOLAX
Niet schuimend zuur industrieel reinigingsmiddel specifiek Geschikt om moeiteloos ketelsteen te verwijderen. Toepassing
ontwikkeld voor het verwijderen van ijzer-, kalk- neerslag en op wanden en oppervlakken en het ontkalken van leidingen. Kan
melksteen in productieruimten van melk en zuivelproducten. gebruikt worden in urinoirs voor het oplossen van urinesteen.
Artikel

C.10041PH

Verpakking

12K

26K

DIEREN VERBLIJFPLAATSEN
EXTRA BIODET - S
Overal waar zware en verouderde vervuiling op een goed resultaat te bekomen is. Toepasbaar in de voedingsefficiënte manier moet verwijderd worden.
Door industrie, veehouderij, brouwerijen en daar waar minerale,
toevoeging van het schuimadditief kleeft de zeep ook aan plantaardige en dierlijke vervuiling aangepakt wordt.
wanden en plafonds zodat ook op deze oppervlakken een
Artikel

C.10039

Verpakking

26K

CIPRO
Brengt de huid van uw dieren terug in optimale conditie !
in de ogen en geeft een frisse dennengeur af tijdens en na
Deze dierenshampoo brengt de huid van uw dieren terug gebruik. Ideaal te gebruiken voor het ontschurften!
in optimale conditie en is aangenaam in gebruik: prikt niet
Artikel

C.10100

Verpakking

10L

25L

KOER EN GEBOUWEN
ANTI MOS
Duurzaam product voor het opkuisen van mossen en de behandelde oppervlakken en voorkomt nieuwe
algen afzettingen op daken, muren en vloeren. Zuivert mosvorming over lange termijn.
Artikel

C.10096

Verpakking

4 x 5L

NATRIUM HYPOCHLORIET 47/50
Vloeibare pure chloor met een zeer sterke blekende sanitaire blokken en grootkeuken. Voor het zuiveren van
werking. Overal bruikbaar waar met javel een doeltreffend afvoerputten en dito leidingen.
resultaat beoogt wordt. Te gebruiken bij het reinigen van
Artikel

C.10098

Verpakking

30K

RAADPLEEG ONS VOLLEDIGE ASSORTIMENT!
Motor- & transmissieoliën voor car, truck, bus en grondverzet
Agrotech Lubricants: een compleet gamma voor landbouwmachines
www.agrotechlubricants.com
Nutrastane: NSF H & oliën en smeervetten voro veilig verwerken van voedsel
Hydrauliek oliën
Compressor oliën
Industriële oliën smeerspecialiteiten
Industriële tandwiel olën
Metaalbewerking: snijolie en koelmelk, anticorrosie middelen
Smeervetten voor transport, grondverzet en industrie
Zepen voor voertuigen en machines
Industriële reinigingsmiddelen
Reinigingsmiddelen voor de landbouw en voedingsindustrie
Poetspapier en vodden
Pompen voor brandstof, olie, vet, zeep en oplosmiddelen.

ZIT U MET VRAGEN? INFORMEER VRIJBLIJVEND!

BRUGGESTRAAT 66
8840 STADEN
TEL.: +32 (0)51 70 09 61
FAX: +32 (0)51 70 09 68
GSM: +32 (0)475 65 21 94
info@pypro.be
www.pypro.be

