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Carlon clean

Geconcentreerde, pH-neutrale handreiniger  
met een dubbele werking

Eigenschappen
Klinisch geteste, huidvriendelijke handreiniger met een neutrale pH-
waarde. Het reinigt de huid tot diep in de poriën. Het verzorgt tegelij-
kertijd door de toevoeging van hoogwaardige beschermings-middelen 
en lanoline. Zo blijven de handen soepel, ook bij regelmatig gebruik, 
tevens zorgt  Polyurethaanpoeder voor een zachte doch grondige 
 reiniging. Carlon clean bevrijdt de huid snel en moeiteloos van ver-
vuiling zoals teer, olie, vet, drukinkt, eiwit, roet, etc. Ook bij licht 
 vervuilde handen een aan genaam zacht reinigingsmiddel. Carlon clean 
veroorzaakt geen verstoppingen in de afvoer. Het laat zich op alle dage-
lijkse reinigingsplekken inzetten, op het werk, in de huishouding, na 
het tuinieren, na verven en na reparatiewerk. Carlon clean is zuinig in 
gebruik, slechts een kleine hoeveelheid Carlon clean is voldoende voor 
een intensieve  handreiniging.

- Milieuvriendelijk.
- Reinigt vervuilde handen snel en moeiteloos.
- Aangename geur.
- Biologisch afbreekbaar.
- Vrij van siliconen.
- Alkalivrij.
- Beschermt tegen huidirritatie.
- Geen verstopte afvoer.

Gebruiksaanwijzing
Carlon clean goed in de handen wrijven, totdat het vuil opgelost is, 
daarna een klein beetje water toevoegen. Daarna de handen nog een 
keer na wrijven en vervolgens goed afspoelen.
Zo wordt beste wasresultaat verkregen.

Carlon clean 3 kilogram 200900 4 
Carlon clean 20 kilogram 200920 1  
Dispenser+wandbeugel 201900 1
tbv 3 kg ton 

Benaming Inhoud Artikel nr.  Verpakt per 

Carlon clean
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Carlusol

Zeer zuiver breed inzetbaar reinigingsmiddel

Carlusol is een zuiver oplosmiddel voor het reinigen en ontvetten van 
uiteenlopende ondergronden. Carlusol heeft een diepte werking m.b.t. 
het reinigend vermogen, dit in tegenstelling tot vele snel vervliegende 
reinigers en is te gebruiken op verse laksoorten.
 
- Tast rubber niet aan.
- Heeft een snelle werking.
- Uitstekend geschikt voor het verwijderen van lijmresten, vet, kit,
 tectyl, olie, was en siliconen.
- Laat geen resten na.
- Is de vervanger voor thinner en/of wasbenzine.
- Kleur: transparant.
- Verwerkingstemperatuur +5º tot +40ºC.

Carlusol 1 L 200100 6 / 12
Carlusol 5 L 200105 4
 

Benaming Inhoud Artikel nr.  Verpakt per

Carlusol
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Edelstaalreiniger

Onderhoudsmiddel voor roestvaststaal

- Verwijdert zonder problemen stof, vuil, vet en kalk.
- Laat geen poetsstrepen achter.
-  Geeft een beschermende onderhoudslaag tegen vette vingers,  

corrosie, water en weersinvloeden.
- Vermindert de statische lading.
- Oppervlak is schoon en glanzend.
-  Ook toe te passen op chroom, messing, aluminium, anodisch    

behan delde metalen oppervlakken, geëmailleerde oppervlakken  
en wand bekleding van vinyl.

- Tast de lak niet aan.
-  Vrij van fosfaten, aromaten, zuren, logen, was, acryl, conserverings-

middelen en schuurmiddelen.

Gebruiksaanwijzing
Spuitafstand 20 cm; kort in laten werken en met een zachte doek uit-
wrijven.

Toepassingsgebieden
Kantines, keukens, laboratoria, gevels, zwembaden, ziekenhuizen en  
op chromen (auto)delen.

Edelstaalreiniger

Edelstaalreiniger 500 ml 200050 12 / 24
 

Benaming Inhoud Artikel nr.  Verpakt per 
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Greenex 

Middel ter verwijdering van groene aanslag

Verwijdert groene aanslag snel en zonder schrobben of hoge druk.
Alleen in het geval van extreem sterke vervuiling is een handmatige   
na bewerking noodzakelijk.
Ook preventief te gebruiken.
Ook voor de behandeling in gebouwen, bijvoorbeeld vochtvlekken.

Zeer actief, zelfwerkend concentraat ter verwijdering van groene   
aan slagen op:
-  Betonnenvlakken, kalkzandsteen, pleisterwerk, natuursteen,  

dak pannen, metaal, glas, keramiek.
-  Gevels, monumenten, beeldhouwwerken, platte daken,  

kunststof daken, wegen.
- Hout (houtbalustrades, houten banken).
- Kunststofbekledingen.
- Scheeps- en bootdekken.
-  Buitenmuren, parkeerplaatsen, tennisbanen, steigers,  

zonneschermen en markiezen, tuinmeubilair, vlonders,  
schuttingen, verkeersborden, golfplaten, etc.

- Levering zonder kraantje.

Carlon Greenex is een combinatie van non-ionische kationische was-
actieve substanties.Groene aanslagen worden op een veilige manier 
 verwijderd.

Gebruiksaanwijzing
Dikkere groene aanslagen van tevoren handmatig verwijderen.  
De Carlon Greenex op droge vlakken meermaals tot verzadiging 
opbrengen.

Al naar gelang de ernst van de vervuiling, puur tot 1:10 (verdund met 
water) gebruiken. De bewerkte vlakken zijn na een inwerktijd van 
 minimaal een dag (droog weer) gereinigd.
Bij zware vervuiling eventueel naborstelen.

Het verbruik is ca. 100 g/m2 afhankelijk van de vervuiling.

Greenex

Greenex   10 L 200012 1  
Greenex   30 L 200013 1  
Greenex   60 L 200014 1  
Greenex 120 L 200015 1 
Drukspuit     7 L 805000 1   

Benaming Inhoud Artikel nr.  Verpakt per 
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Industriereiniger

Krachtige alkalische reiniger met uitzonderlijk hoog vuil oplossend  
vermogen voor vloeren, machines en installaties.

Eigenschappen
- Vermindert de milieubelasting volgens de huidige stand der techniek.
- Reduceert het gevarenrisico in de dagelijkse werkzaamheden.
- Ontziet de grondstofvoorzieningen.
- Voorkomt afval.
- Biologisch afbreekbaar >95 %.
- Bevat geen gehalogeneerde aromaten of organische oplosmiddelen.
- Vrij van fosfaten, fosforverbindingen en complexvormers.
-  Snel demulgerend volgens Ö-norm B 5105, daar olie- en vetachtige 

 verontreinigingen niet geëmulgeerd worden, echter onder de ver-
vuiling gaat, waardoor deze losraakt. Daardoor kan het afvalwater 
via de  olie-/vetafscheider worden gescheiden.

- Hoog scheidend vermogen in het gevormde afvalwater.
- Uitermate huidvriendelijk.
- Geen mobilisatie van zware metalen in water.
- Op alle gebruikelijke oppervlakten toe te passen.
- Levering zonder kraantje.

Werking
-  Industriereiniger naar gelang de vervuiling met water verdunnen,  

de  vervuilde oppervlakten met de verdunning bevochtigen, laten 
inwerken, waarna de delen kunnen worden afgenomen of afge-
spoeld. De verontreinigingen demulgeren volgens Ö-norm B 5105, 
daar olie- en vet achtige verontreinigingen niet geëmulgeerd worden, 
echter onder de vervuiling gaat, waardoor deze los raakt. Hierdoor 
wordt een onverstoorbare biologie in het afvalwater bewerkstelligd. 
De reinigende  werking wordt versneld door het gebruik van warm 
water.

Toepassingsgebieden
-  Met de hand of in een hoge drukreiniger toe te passen voor het 

 reinigen van motoren, machines, gereedschappen, motorvoertuigen, 
diverse soorten vloeren (behalve vloerbedekking),  keukens, slagerijen, 
 bakkerijen.

Te gebruiken concentraties
Vloerreinigingsmachines 3-10 %
Hogedrukreinigers 3-5 %
Handmatige reiniging 3-50 %

Industriereiniger

Industriereiniger   10 L 200032 1  
Industriereiniger   30 L 200033 1  
Industriereiniger   60 L 200034 1  
Industriereiniger 120 L 200035 1 
Pompspuit  1.0 L 800100 1  
Drukspuit     7 L 805000 1    

Benaming Inhoud Artikel nr.  Verpakt per 
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Superclean

Milieuvriendelijke universele reiniger 

-  Verwijdert vuil, vet, olie, lak, hars, lijm en asfalt poriëndiep en  
zonder residu na te laten.

-  Geschikt voor het reinigen van schijf- en trommelremmen,  
rem onderdelen, zoals remblokken, -platen, -voeringen.

-  Geschikt voor de meeste ondergronden zoals glas, keramiek,  
metaal, hout en textiel.

-  Goede reiniging zonder mechanische handelingen, dus een  
besparing op arbeidstijd.

-  Hoog penetrerend vermogen waardoor kleine ruimtes snel en 
 doeltreffend gereinigd worden.

- Universeel inzetbaar in alle soorten bedrijven.
-  Vrij van stoffen, vb Trichloorethyleen, CFK’s en aromaten  

die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Toepassingsgebieden
Universeel inzetbaar in alle werkplaatsen, constructiebedrijven voor 
 allerlei reinigingen zoals textiel, electromotoren, remdelen, koppelin-
gen, versnellingsbakken en lijmresten.

Superclean

Superclean 500 ml 200020 12 / 24  

Benaming Inhoud Artikel nr.  Verpakt per 
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Superclean R

Milieuvriendelijke universele reiniger

-  Verwijdert vuil, vet, olie, lak, hars, lijm en asfalt poriëndiep  
en zonder residu na te laten.

-  Geschikt voor het reinigen van schijf- en trommelremmen,  
remonderdelen, zoals rem-blokken, -platen, -voeringen.

-  Geschikt voor de meeste ondergronden zoals glas, keramiek,  
metaal, hout en textiel.

-  Goede reiniging zonder mechanische handelingen, dus een  
besparing op arbeidstijd.

-  Hoog penetrerend vermogen, waardoor kleine ruimtes snel en 
 doeltreffend gereinigd worden.

-  Universeel inzetbaar in alle soorten bedrijven.
-  Vrij van stoffen, vb Trichloorethyleen, CFK’s en aromaten  

die schadelijk zijn voor de gezondheid.
- Door speciale samenstelling tast het rubberafdichtingen niet aan.
- Levering zonder kraantje.

Toepassingsgebieden
Universeel inzetbaar in alle werkplaatsen, constructiebedrijven voor 
 allerlei reinigingen zoals textiel, electromotoren, remdelen, koppelin-
gen, versnellingsbakken en lijmresten.

Superclean R

Superclean R   10 L 200022 1  
Superclean R   30 L 200023 1  
Superclean R   60 L 200024 1  
Superclean R 120 L 200025 1 
Drukspuit  1.0 L 800100 1   

Benaming Inhoud Artikel nr.  Verpakt per 
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Total foam

Speciaal reinigingsschuim voor het complete interieur van  
personenwagens, vrachtwagens en touringcar’s.

- Siliconenvrij.
-  Reinigt en verzorgt textielsoorten, alle gelakte en kunststof delen, 

 alsmede glasoppervlakten en bekleding van nicotinevervuiling tot  
en met stof!

- Het complete interieur kan met dit produkt gereinigd worden.
-  Door een uitstekend hechtende werking, geen wegvloeien op lood-

rechte vlakken, waardoor het materiaal blijft daar waar het zijn werk 
moet doen!

- Door intensieve werking realiseert u een doelmatige reiniging!
- Zichtbaar wit schuim.
- Altijd een aangenaam fris ruikend interieur.
- Geen onaangename nicotinegeur meer in de cabine.
- Laat geen residu of strepen na.
- Tast rubber, kunststof en gelakte delen niet aan.

Toepassingsgebieden
-  Dashboard, hemelbekleding, portierbekleding, stoelbekleding, zonne-

klep, spiegels, ramen, kledingstukken, vloerbedekking, enz.
-  Voor optimale schuimvorming voor gebruik goed schudden daarna 

gelijkmatig opbrengen, even in laten werken en vervolgens met een 
schone, droge doek droogwrijven.

Total foam

Total foam 500 ml 200040 12 / 24

Benaming Inhoud Artikel nr.  Verpakt per 
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Lekzoekspray

-  Veilige spray voor het lokaliseren van lekken in gas- en  
persluchtinstallaties.

- Lekken worden direct door schuimvorming aangetoond. 
- Tast geen materialen aan zoals, metaal, kunststof, koper en rubber.
-  Onbrandbaar, daarom ook te gebruiken voor systemen met  

brandbare gassen.
- Verwerkingstemperatuur tussen +5ºC en +50ºC.
- Bevriest bij 0ºC.

Gebruiksaanwijzing
De te controleren installatie onder (perslucht) druk zetten. De verdachte 
plekken vrijmaken en licht inspuiten.

Toepassingen
Banden, slangen, perslucht remsystemen, ventielen, fittingen, perslucht 
ketels, compressoren, leidingen, LPG systemen, lasnaden, airco, etc.

Lekzoekspray

Lekzoekspray 500 ml 200044 12 / 24

Benaming Inhoud Artikel nr.  Verpakt per 
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CL-200

Universele anorganische reiniger

- CL-200 is een sterk geconcentreerd anorganisch reinigingsmiddel.
-  Verwijdert de sterkste vervuilingen zoals roest, urineafzetting, kalkaf-

zetting, ketelsteen en slijtstof op bijvoorbeeld velgen.
- Bevat zuren.
- Niet op lak of chroom spuiten.
-  Het te verwijderen vuil wordt binnengedrongen opgelost en tegelij-

kertijd gedesinfecteerd. Bevat synthetische tensiden, anorganische 
zuren, emulgatoren, geur- en kleurstoffen.

- Bevat geen schuurmiddelen.
- Vormt bij de verwerking een corrosieve dampfase.
- Naar gelang de vervuiling verdunnen 1:3 tot 1:10 met water.
- Voor gebruik goed schudden of roeren.
- Vooraf verdraagzaamheid testen.

Toepassingsgebieden
-  Bouwbedrijven, landbouw, brandweer slachthuizen, grootkeukens, 

wasplaatsen en benzinestation.

CL-200

CL-200   10 L 200202 1  
CL-200   30 L 200203 1 
Drukspuit     1 L 800101 1
Drukspuit   15 L 805010 1

Benaming Inhoud Artikel nr.  Verpakt per 
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Polysproeier 0,5 L

- Kunststof sproeier met demontabele sproeikop.
- Vulinhoud 500 ml.
- Voor het verwerken van reinigings- en conserveringsmiddelen.
-  Door het verdraaien van de sproeikop kan het sproeibeeld ingesteld 

worden op zowel nevel als straal.

Art.Nr. Omschrijving

800050 Polysproeier 0,5 L 

Pompspuit 1,0 L oplosmiddelbestendig

- Vulvolume 1 liter.
- Verstelbaar ventiel waardoor zowel nevel als straal mogelijk is.
- Geschikt voor de meeste vloeistoffen / oplosmiddelen.

Art.Nr. Omschrijving
800100 Pompspuit 1,0 L rood / zwart

Pompspuit 1,0 L beperkt zuurbestendig

- Vulvolume 1 liter.
- Verstelbaar ventiel waardoor zowel nevel als straal mogelijk is.
- Geschikt voor de meeste zuren.

Art.nr. Omschrijving
800101 Pompspuit beperkt zuurbestendig geel/zwart

Drukspuit 7,0 L

- Vulinhoud 7 liter.
- Met ingebouwd overdrukventiel.
- Met vultrechteropening.
- Eenvoudig op druk te brengen.
- Goed zichtbaar vloeistofniveau.
- Pompgedeelte komt niet in aanraking met de vloeistof.
- Uitgevoerd met draagriem.

Art.Nr. Omschrijving
805000 Drukspuit 7,0 L

Pompspuit 1,0 L oplosmiddelbestendig

Pompspuit 1,0 L beperkt zuurbestendig

Drukspuit 7,0 L

Polysproeier 0,5 L
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Vatkraan

Art.Nr. Omschrijving
201904 Kraan tbv 5 / 10 L vat blauw (1)
201905 Kraan tbv 30 L vat wit en blauw   
201906 Kraan 3/4" tbv 60 / 120 L vat blauw (3)
201907 Kraan tbv 60 L vat staal
201908 Kraan tbv 10 L vat wit (2)
201910 Verloop 2" tri-sure naar 3/4" tbv 60 / 120 L vat blauw (4)

Handreinigingsdoekjes - Orange Force

Orange Force is een uniek gepatenteerd handreinigingsysteem.  
Behalve een uitstekend reinigingsresultaat heeft het produkt ook  
een huidverzorgende werking.

Hoe werkt Orange Force?
1.  Orange Force reinigt en verwijdert vastzittend vet,  

vuil en andere vlekken.
2.  Orange Force absorbeert losgeweekte vervuilingen,  

waardoor er geen residu achterblijft op handen,  
kleding en andere oppervlakken.

3.  Orange Force reinigt, verzorgt en laat een frisse geur na.

Waar kan Orange Force voor gebruikt worden?
Orange Force kun je daar gebruiken waar je te maken hebt met zware 
vervuiling zoals vetten, smeermiddelen, lijmen, kitten olie, teer, asfalt, 
toner, inkt, wax en andere moeilijk te verwijderen soorten vuil, zoals 
koolstof, grafiet, etc. op handen, bekleding, etc.

Toepassingen
Orange Force is handzaam, doeltreffend en gemakkelijk, het is zeer 
breed inzetbaar, denk hierbij aan:
Monteurs, loodgieters, service engineers, schilders, tuinmannen, glaszet-
ters, drukkers, agrariërs,dakdekkers, constructeurs, technici 
en doe-het-zelvers.

Voordelen
Er is geen water nodig; bespaart tijd, verhoogt de productiviteit,  
is efficiënt, veilig en milieuvriendelijk.

Wat zijn er nog meer voor toepassingen voor Orange Force?
Orange Force is te gebruiken voor het schoonmaken van; gereedschap, 
apparatuur, kunststof-, plastic-, en gelakte delen, het reinigt actief, 
zichtbaar en zonder het oppervlak aan te tasten en er is geen water 
voor nodig.

Handreinigingsdoekjes - Orange Force 

Handreinigingsdoekjes 75 st 200950 6

Benaming Inhoud Artikel nr.  Verpakt per 

Vatkraan

1 2 3

4
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Graffiti reinigingsdoekjes

Wat zijn Graffiti reinigingsdoekjes?
Graffiti reinigingsdoekjes is een uniek en gepatenteerde graffiti en 
verfnevelverwijderaar. Ondanks een uitstekende reiniging krast bij goed 
gebruik niet op de ondergrond.

Hoe werkt Graffiti reinigingsdoekjes?
1. Graffiti reinigingsdoekjes weekt allereerst het vuil los.
2. Graffiti reinigingsdoekjes lost vervolgens de vervuiling op.
3.  Graffiti reinigingsdoekjes absorbeert vervolgens de losgeweekte  

vervuiling, waardoor er geen residu achterblijft op oppervlakken.

Waar kan Graffiti reinigingsdoekjes voor gebruikt worden?
Graffiti reinigingsdoekjes kun je daar gebruiken waar je te maken hebt 
met graffiti en verfnevel op bijvoorbeeld verkeersborden, telefoon-
cellen, treinen, bussen, wegmarkeringen, auto's, etc.

Wie kan Graffiti reinigingsdoekjes gebruiken?
Graffiti reinigingsdoekjes is te gebruiken door onderhoudsdiensten, 
gemeentes, spuiterijen, etc.

Wat zijn de belangrijkste voordelen?
Handzaam, bespaart tijd, verhoogt de productiviteit, is efficiënt,  
en veilig.

Wat zijn er nog meer voor toepassingen voor Graffiti reinigingsdoekjes?
Graffiti reinigingsdoekjes is te gebruiken op aluminium, kunststof, 
gelakte ondergronden (2-K), RVS, glas, perspex en vinyl.

Graffiti reinigingsdoekjes

Graffiti reinigingsdoekjes  30 st 200951 6

Benaming Inhoud Artikel nr.  Verpakt per 
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Schenkkannen

- Leverbaar in 2, 3 of 5L.
- Schenktuit optioneel.

Art.nr.  Omschrijving
914855 Schenkkan 2L
914856 Schenkkan 3L
914858 Schenkkan 5L
914860 Flexibele tuit tbv schenkkan tbv 914855/6/8

Spuitbus draad rek

- Geschikt voor het opbergen van spuitbussen.
- Voorkomt omvallen van de spuitbussen tijdens verplaatsing.
- Geschikt voor 6 spuitbussen.

Art.nr.  Omschrijving
301602 Spuitbus draad rek tbv 6 spuitbussen

Schenkkannen

Spuitbus draad rek




