
Enteco N.V.
Boomsesteenweg 690 

2610  Wilrijk
Tel : +32 3 451 30 20
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L’efficacité  
niveau expert

COLLECTIE 2023

Doeltreffendheid  
van een expert



Inconditionnels de l’hygiène,  
adeptes du nettoyage, défenseurs 
des intérieurs zens et bien rangés…  
Rejoignez notre communauté  
des amoureux de la propreté !  
Avec des marques phares qui  
font l’unanimité et qui s’engagent 
afin de minimiser leur impact sur 
l’environnement, tout est là pour  
un ménage 100% efficace et 
décomplexé ! Vous aussi, essayez… 

Et vivez (enfin) au grand jour  
votre passion du propre et du frais.

Mensen die hygiëne belangrijk
vinden, liefhebbers van 
schoonmaken,verdedigers van zen  
en een opgeruimd interieur ...  
Word lid van onze gemeenschap van 
reinheidsadepten! Met spotlightmerken 
waar unaniem
vóór wordt gestemd is alles 
aanwezig voor een 100% efficiënt en 
ongecompliceerd huishouden!
Probeer het maar... 

En beleef (eindelijk) de grote dag  
van uw passie voor frisheid en
reinheid.
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Een compleet aanbod van specifieke 
oplossingen voor onderhoud, verzorging 

en het behoud van elke ruimte in huis.

Innovatieve formules, die bij tevreden 
consumenten die loyaal zijn aan het merk, 

bekend staan om de vooruitstrevende 
technologie en hun efficiëntie.

Een scala aan producten om alles in het 
huis effectief schoon te maken, net zoals 

onze grootmoeders ooit deden.

Basisingrediënten van weleer, om uw 
eigen recepten te vervaardigen of 

kant-en-klaar producten op basis van de 
ingrediënten van weleer.

Middels onze 6 spotlightmerken stellen we onze expertise ten dienste van een 
compleet assortiment hoogwaardige, effectieve en veilige producten, die 
worden geprezen door veeleisende consumenten. Om duurzame producten 
te kunnen aanbieden, worden we steeds actiever in onze acties ten gunste van 
het milieu.

 

Brunel,
een geschiedenis van vertrouwen
Een versterkt en gemoderniseerd  
familie-erfgoed

3 topmerken
in hun respectievelijke 
markten:
Starwax,  Starwax 
The fabulous, Kapo.

+75 jaar
aan opgebouwde 
kennis dankzij 
industriële kracht, 
gecontroleerde logistiek 
en geavanceerde 
technologieën.

+400 
medewerkers  
staan te uwer 
beschikking en 
die van onze 
gemeenschappelijke 
klanten/consumenten.

Brunel,
vandaag… en morgen!
Al onze merken innoveren, 
voor verantwoorde expertise
Als leider in Frankrijk en Europa dragen 
we bij aan de groei van de markt door 
te anticiperen op de behoeften van de 
consument. We investeren elk jaar in een 
ambitieus programma van innovaties 
en renovatie van onze formules dankzij 
onze marketing-, onderzoeks- en 
ontwikkelingsteams.

Onze uitdaging is om steeds 
specifiekere oplossingen met 
gegarandeerde efficiëntie 
aan te bieden. Onze formules 
zijn ontwikkeld, getest en 
goedgekeurd in overeenstemming 
met de voorschriften.

1965
Het merk  
kapo wordt  
gelanceerd

1946
Oprichting van 
SARL Brunel 
Frères, door  
de broers Guy  
en Roger Brunel. 
Het merk 
STARWAX  
wordt geboren.

1992
Oprichting van 
Eurochemia  
in Warschau  
(Polen)

2005
Overname  
van het bedrijf 
Sinto  
(opgericht in 
1947)

2014
Nieuwe 
productie-
faciliteiten in 
Noyelles-lès-
Seclin (Noord-
Frankrijk)

2017
Overname  
van het  
bedrijf  
Enteco  
(Belgie)

2018
Lancement  
de  
Mamawax. 

2020
Verwerving  
van het merk 
Mistol.

2021
Overname 
van het bedrijf 
Briochin.

2010
Oprichting  
van de  
Groupe 
Altaïr.

Voor elk probleem een passende oplossing om insecten 
in de habitat te bestrijden.

Onze kracht: het garanderen van verantwoorde en 
beredeneerde efficiëntie naargelang de behoefte via onze 

aanbiedingen Vert, Expert en Choc.

Onze spotlightmerken,
dezefde garantie op 
uitmuntendheid

Efficiëntie | veiligheid | plezier | bruikbaarheid
Voor onderhoud, renovatie en bescherming van het huis.



16 000 m²
Terrein van 6 hectaren

10 000 palets in een  magazijn van

7 200 m²

Productiecapaciteit van

20 000 ton

CERTIFICATION FSC®
(FSC® C115895)

ISO 9001 V2015

Industriële  
expertise
Onze fabriek werd opgericht in 2014 
en voldoet perfect aan de beste 
industrienormen op het gebied van 
veiligheid en milieubescherming. Met de 
optimale oppervlakte en opslagcapaciteit 
vindt de productie onder ideale 
omstandigheden plaats.

Het DNA  
van onze kennis

•   De fabricage van pasta's, 
vloeistoffen of spuitbussen.

•   Warme en koude mengsels, 
op waterbasis of op basis van 
solventen.

•   Productie van formules met 
extreme pH of op basis van 
natriumhyprocholiet.

Onze inzet voor de 
bescherming van 
het milieu

•   Controles en permanente 
maatregelen om onze impact 
op lucht, water en bodem te 
minimaliseren.

•   Sorteren en hergebruiken van al ons 
afval. 

•   Behoud van de biodiversiteit: er zijn 
6 bijenkorven ondergebracht op 
onze locaties.



Regelgeving

Ons gemeenschappelijke doel is om te 
voldoen aan de huidige en toekomstige 
regelgeving. Om dit te bereiken, stellen 
onze teams alles in het werk om: 

•  De ontwikkelingen te volgen via een 
dynamisch netwerk (vakbonden, 
leveranciers, consultants).

•  Onze klanten ondersteunen dankzij onze 
kennis van de Franse en internationale 
regelgeving en dankzij de synergieën in 
onze groep.

•  Anticiperen op veranderingen in de 
regelgeving door constant de wetgeving 
te volgen en de regelgeving na te leven.

Onderzoek  
en ontwikkeling

In permanente zorg voor verbetering 
zetten we ons scala aan innovaties en 
renovaties voort door: 

•  Kwalitatieve formules die sterke 
concentraties aan in actieve 
ingrediënten bevatten.

•  Optimalisatie en ontwikkeling van 
nieuwe producten.

•  Investeren in biociden ter 
ondersteuning van onze formules 
en onze spotlightproducten.

Kwaliteitscontrole

Om u jaar na jaar de beste producten 
aan te bieden, zetten we processen 
op om te zorgen voor: 

•  Een dynamiek van continue 
verbetering.

• De duurzaamheid van de primaire  
   kwaliteiten van onze producten.
•   Rekening houden met de wensen 

van de klant.
•  Interne en externe controles om 

onze klanten tevreden te stellen in 
overeenstemming met ISO 9001 
v2015.

• ECOCERT en FSC-certificering.

Onze expertise  
om constant te innoveren 
en u de beste kwaliteit 
te garanderen

Etikettering 
van  
producten

Transport

Veiligheidsi-  
informatie-  
bladen

Belastingen



Starwaxfabulous.nl

Profiteren van  
de kennis van weleer

Starwax The Fabulous grijpt terug 
naar de grote huishoudelijke klassiekers 
en biedt u producten van weleer die 
efficiënt zijn en respectvol voor het milieu.

Producten  
van weleer
Fabulous-producten gebruiken betekent 
iets doen voor de planeet: maak uw eigen 
recepten, wij verwijderen overtollige 
ingrediënten, beperken het gebruik van 
parfums, genereren minder plastic door 
de flessen te hergebruiken...

11

Pr
ofi

te
re

n 
va

n 
de

 k
en

ni
s 

va
n 

w
el

ee
r



Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

21069 2,5 kg L140/H270/P75 6
3 365000 21069 7

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40748 480 gr Ø80/H140 6
3 365000 40748 6

21039 1 kg L90/H235/P60 6
3 365000 21039 0

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40751 400 gr Ø80/H140 6
3 365000 40751 6

21038 1 kg L90/H235/P60 6
3 365000 21038 3

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40745 500 gr Ø80/H140 6
3 365000 40745 5

21040 1 kg L90/H235/P60 6
3 365000 21040 6

BEST

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40762 400 gr Ø80/H140 6
3 365000 40762 2

21047 1 kg L90xH235/P60 6
3 365000 21047 5

BEST

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

63016 1 kg L90/H253/P60 6
3 365000 63016 7

Kristalsoda(1)

 �  Ontvet en ontstopt afvoeren.

 � Reinigt zeer vuile was. 

 � Maakt muren schoon en verwijdert behang.

 � Vervaardigd met krijt en zout.

 � Extra zuiver (in tegenstelling tot veel kristalsoda vol water).

Ontvet, reinigt, onderhoudt marmer.

Citroenzuur(1)

 � Lost het roest op metaal op.

 � Ontkalkt toiletten.

 � �Verwijdert�aanslag�in�koffie-�of�theekopjes,�roest… �  Beschermt servies tegen kalk.

Uitstekende ontkalker.

Zuiveringszout
 Zuiveringszout staat bekend voor zijn vele toepassingen: 

 �  bereiding van eigen wasmiddel, voor een grondige  
vlekverwijdering,�de�reiniging�van�afvoeren,�voegen,�betontegels…

 �  Vervaardigd met krijt en zout.

 � Minerale oorsprong, voor 98% zuiver.

 �  Fijne korrelgrootte voor een optimale oplossing in water.

 �  Snelle ontbinding in de natuur.

Onmisbaar bij het onderhoud van het huis!

Natriumpercarbonaat(1)

 � Bleekt de was zonder bleekmiddel. 

 � Voorkomt dat het grauw wordt. 

 � Verwijdert vlekken.

 �  Vervaardigd met een combinatie van waterstofperoxide en 
natriumcarbonaat.

 � �Efficiënt�bij�hardnekkige�vlekken:�thee,�tomaat,�biet…
De bondgenoot voor uw witte was.

Zuiveringszout 2,5KG
Ontdek ons nieuwe navullingsformaat van 2,5 kg:

 � Groot formaat, goedkoper en milieuvriendelijker.

 �  Grote verpakking, ideaal voor intensief gebruik.

 � Verpakking�van�afbreekbaar�PEFC-papier,�met�duurzaam,�      biobased coating.

Onmisbaar bij het onderhoud van het huis!

Zuiveringszout - voeding
Zuiveringzout voor voeding heeft vele gebruiksmogelijkheden: 

 � Groente en fruit schoonmaken.

 � Werkt tegen onaangename geurtjes.

 �  Maakt sausen lichter en minder zuur, en zorgt voor malser vlees.

 � �Voor�het�rijzen�van�taarten�en�quiches,�bij�het�stijfkloppen�van�eiwit… �  Minerale oorsprong, voor 99,5% zuiver.

 � Snelle ontbinding in de natuur.

De partner van uw culinaire hoogstandjes.

(1) Gevaarlijk product. Vlog de voorzorgsmaatregelem.
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Info

Bij al onze ontwikkelingen letten we op 
het verminderen van de hoeveelheid 
verpakkingen en de productie van onnodig 
afval.
In deze lijn hebben we een nieuwe 
verpakking voor onze poeders ontwikkeld. 
Het is samengesteld uit kraftpapier, 
afkomstig uit duurzaam beheerde 
bossen en gecontroleerde bronnen 
(PEFC-gecertificeerd) en een biofilm van 
Maïszetmeel.
Deze elementen garanderen 100% 
recycleerbaar en biologische 
afbreekbaarheid.

We zetten onze samenwerking  
voort met Ecocert, een onafhankelijke  
controle- en certificatie-instelling, die 
hetvolgende garandeert:
•  Grondstoffen uit hernieuwbare bronnen.
• Productie- en transformatieprocessen  

die het milieu respecteren.
•  Maximaal 5% kunstmatige ingrediënten.
•  Geen GGO’s, parabenen,fenoxyethanol, 

nanodeeltjes, siliconen, PEG, parfum en 
synthetische kleurstoffen…

Onze inzet voor een  
schonere planeet

De Ecocert-garantie

Verpakkingen

IngrediëntenIngrediënten
PoedersPoeders



Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

 21067 1 Kg L90/H235/P60 6
3 365000 21067 3

(1) Gevaarlijk product. Volg de voorzorgsmaatregelen.

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

21066 800 gr L90/H235/P60 6
3 365000 21066 6

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

21068 250 gr L90/H235/P60 6
3 365000 21068 0

- 45 g natriumsesquicarbonaat
- 45 ml vloeibare Marseille zeep
- 400 ml water
- 20 druppels citroen etherische olie
- Sproeier
- Harde borstel

Los 45g Sesquicarbonaat op in 400ml warm 
water. voeg 45ml vloeibare marseillezeep 
toe ( maw 3 soeplepels). Wanneer het 
mengsel afgekoeld is, voeg 20 druppels 
etherische citroenolie toe. Giet alls in een 
verstuiver. Verstuif op tegelvoegen en laat 
10 min inwerken.  
Schuur met een borsteltje  
en spoel af.

Benodigdheden...

Verwijderen van zwarte 
vlekken van tegelvoegen.

Info

Bijenwas is een zeer complexe stof met een 
zeer complexe samenstelling die het wat 
het een uniek product maakt: om 300 gram 
was, moeten de bijen tussen tussen 2 en 
7,5 kg honing produceren; Dit toont zijn 
zeldzaamheid en waarde aan.
De was wordt aan het eind van het seizoen 
geoogst, met de honing. De raten met de 
jonge bijen  worden niet aangeraakt. Het 
gaat er dus niet om het nest te vernietigen, 
maar om de gebruikte raten te recycleren.

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40749 200 gr Ø80/H140 6
3 365000 40749 3

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40750 480 gr Ø80/H140 6
3 365000 40750 9

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40753 400 gr Ø80/H140 6
3 365000 40753 0

Terre de Sommières

 � 100% natuurlijke klei.

 �  Absorbeert vetvlekken op elke stof (suède, 
leer,�wol,�microvezel…)�en�poreuze�
oppervlakken (steen, hout, marmer).

 � Kan zelfs gebruikt worden op droge,      
     gewassen was.

Nooit geen vetvlekken meer!

Blanc de Meudon

 �  Al eeuwenlang gewonnen uit de 
krijtgroeven.

 �  Laat metaal glanzen zonder te krassen 
(roestvrij staal, tin, zilver).

 �  Wordt gebruikt als pigmentvulling 
in schuurmiddel, reiniginssteen, en 
glasreiniger.

Laat glanzen zonder te krassen!

Zuringzout(1)

 � Mineraalpoeder, voor 99,5% zuiver.

 �  Fijne korrelgrootte voor vloeibare 
mengsels.

 � Bekend voor de verwijdering van  
     roest, lak en inkt

 �  Bleekt, ontgrijst donker hout en leer, 
maakt stralend schoon.

Werkt tegen roest.

Groene klei

 � Absorbeert, ontgeurt, ontkalkt en ontvet.
In tegenstelling tot andere kleisoorten op de markt bevat deze klei geen 
kwarts, voor een toepassing zonder microkrassen.

 � Ideaal voor de reiniging van kwetsbare oppervlakken (marmer,  
   vitrokeramiek of leer).

 � De�fijne�korrelgrootte�is�zeer�geschikt�voor�de�bereiding�van�huishoudelijke�      toepassingen, zoals kleisteen.  

 � Uit duurzaam beheerde Franse kleigroeven.

Absorbeert al uw zorgen: vochtigheid en onaangename geurtjes!

Info

Bij kopers van producten 
van weleer zijn de meest 
voorkomende bereide 
recepten:

 Allesreiniger (46%)

 WC-ontkalker  (45%)

 Badkamerontkalker (44%)
Bron: Etude Scène de vie 2018.

Natriumsesquicarbonaat

 � Bezit afbijtende, ontvettende en
ontvlekkende eigenschappen. 

 � Uitstekende waterontharder.

 � Alternatief en vervanger van borax
(populair onderhoudsproduct dat sinds de 
jaren 2000 verboden is)

 � Biedt een oplossing voor verschillende
schoonmaakproblemen: zwarte 
tegelvoegen, groene aanslag, 
vette afzuigkappen in de keuken of 
inzethaarden…

 � Toe�te�voegen�in�was-�en�vaatmachines,maakt�reinigingsmiddelen�efficiënter,�en�
er hoeft minder van gebruikt te worden.

 � Vervaardigd van minerale grondstoffen
(zout, krijt).

Speciaal voor hardnekkige vlekken!

Bijenwas

 � Hiermee kan boenwas gemaakt worden om hout te onderhouden,
lederbalsem voor leer, kan als verhardend middel dienen voor 
zeep, maar ook kaarsen en bee wraps.

Een wondermiddel om efficiënt te boenen.
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IngrediëntenIngrediënten
Poeders BijenwasPoeders



Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40769 200 g L70/H70/P70 12
3 365000 40769 1

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40747 1 L Ø87/H220 6
3 365000 40747 9

BEST

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40777 950 ml D89/H245 6
3 365000 40777 6

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40758 300 gr L70/H70/P70 16
3 365000 40758 5

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40768 100 gr L69/H23/P49 12
3 365000 40768 4

BEST

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40776 750 gr L140/H270/P75 6
3 365000 40776 9

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40778 1L D87/H220 6
3 365000 40778 3

Marseille-zeepvlokken

 � Ontvet en ontvlekt, en behoudt de kleuren van het wasgoed. 

 � Geheel�vervaardigd�met�plantaardige�oliën.� � Dermatologisch getest.

 � �Gekookt�in�een�ketel�volgens�de�marseille-procedure.
Het onmisbare ingrediënt voor eigengemaakte 
wasmiddel

Vloeibare 
marseillezeep

 �  Uitstekend multifunctioneel 
huishoudelijk reinigingsmiddel, 
bekend als basis voor wasmiddel, 
vloerreinigingsmiddel en andere 
oppervlakken.

 �  Vervaardigd volgens traditionele 
methode.

 �  Zonder palmolie, of synthetische 
tensioactieve stoffen.

Reinigt, ontvlekt, zorgt voor 
kleurbehoud.

Marseillezeep met 
olijfolie

 � Verwijdert vlekken

 � Respecteert de vezels van het
wasgoed.

 �   Vervaardigt met stukjes olijf en 
plantaardige�oliën.

 � Zonder dierlijk vet of parfum.

De enige natuurlijke 
ontvlekkende en ontvettende 
zeepblok

 

Ossengalzeep

 � Ideaal�voor�fijne�was.  �  Verwijdert hardnekkige vlekken 
voor het wassen.

 � Ossengal heeft een ontvettende
werking op stof.

 � Is dus perfect als ontvlekker voor
het wassen.  99% biologisch
afbreekbaar.

Een tovermiddel tegen 
vlekken!

Aleppo-zeepblok 200 g

 �  Deze zeep verwijdert alle vlekken.

 �  Respecteert de meest gevoelige huid 
dankzij de laurierbesolie. Bestaat voor 
100%�uit�natuurlijke�ingrediënten,�
geheel volgens Oosterse traditie.

 �  Zonder parfum, zonder kleurmiddel, 
zonder oplosmiddel, geen dierlijke vet 
of synthetische producten.

 �  Minimaal 9 maanden laten drogen, 
waardoor hij.

 Een bruine korst van buiten 
krijgt, en een groene kleur van 
binnen.

In samenwerking met een familiale zeepfabriek 
gevestigd in Alep in het noorde van Syrie, die de 
traditionele artisanale know how bezit

Vloeibare allepo-zeep(1)

 �  Heeft een goed schuimend en ontvlekkend vermogen.

 �  Is uitstekend geschikt als basis voor zelfgemaakt afwasmiddel.

 �  Goed geschikt om wasmiddel te maken die zelfs de zeer 
gevoelige huid respecteert.

 � �Vervaardigd�op�basis�van�olijfoliën�en�laurierbesjes,�voor�dezelfde eigenschappen als de handzeep.

 � �Bestaat�voor�100%�uit�natuurlijke�ingrediënten.
Formule met hoog ontvlekkingsvermogen..

Bruine Zeep met olijfolie(1)

 �  Reinigt vloeren.

 �  Ontvet ovens en kookplaten.

 � Verwijdert vlekken op textiel.

 �  Kan gebruikt worden om plantbladeren te 
reinigen.

 �  Uitstekende natuurlijke shampoo voor dieren.

 � �Plantaardige�oppervlakteactieve�stoffen-�en�zeep op basis van olijfolie.

 � Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

 �  Vervaardigd zoals vroeger onder leiding van
een�meester-zeepmaker,�volgens�de�marseille-
methode, gekookt in een ketel. 

 �  Bevat geen conserveringsmiddel of dierlijk vet.

Is een diepgaande ontvetter die overal 
voor gebruikt kan worden.

(1) Gevaarlijk product. Vlog de voorzorgsmaatregelem.

• 200 ml Aleppozeep 
• 60 g Zuiveringszout
• 30 g Kristalsoda(1)

• 600 ml warm water

Meng de Aleppozeep in zeer warm water. 
Voeg het zuiveringszout en de kristalsoda 
toe. Voor een optimaal resultaat, giet u 
90ml van de oplossing in de trommel. 

Benodigdheden:

Zeer vuile was wassen.
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ZepenZepen

ZepenZepen



Info

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

21065 6 L L186/H325/P127 2
3 365000 21065 9

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40766 1 L Ø75/H280 12
3 365000 40766 0

21052 5 L L185/H285/P130 2
3 365000 21052 9

BEST

Code Aroma Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40764 Citroen 500 ml L93/H210/P73 6
3 365000 40764 6

40770 Citroen 1 L Ø75/H280 12
3 365000 40770 7

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40765 500 ml L93/H210/P73 6
3 365000 40765 3

Code Réf. Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

21013 Lege spray 500 ml L93/H210/P73 6
3 365000 21013 0

Witte azijn 9,5° 
citroen 

 �  Gebruiksgemak met optimale 
geurbeleving.

 � Fles 1L uit 25% gerecycleerd 
�����plastic�en�fles�500ml�uit�100% 
     gerecycleerd plastic.

Toebehoren

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

21073 10 L L225/H305/P185 1
3 365000 21073 4

2023

Witte azijn 20°  
zonder parfum(1) 

 � Zeer effectief voor zware reiniging.

 � Een kleine dosis is voldoende voor de dagelijkse reiniging.

 � Een 100% natuurlijke formule.

 �  Fles 1L uit 25% gerecycleerd plastic en bidon 10L uit 50% 
gerecycleerd plastic.

Hoogste concentratie op de markt.

Lege 

 � Om uw eigen onderhoudsproducten te maken

 � Fles uit 100% gerecycleerd plastic.

 

Witte azijn 20°  
zonder parfum(1) 

 � Zeer effectief voor zware reiniging.

 � Een kleine dosis is voldoende voor de dagelijkse 
     reiniging.

 � Een 100% natuurlijke formule.

 �  Fles 1L uit 25% gerecycleerd plastic en bidon 10L 
uit 50% gerecycleerd plastic.

Hoogste concentratie op de markt.
Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40070 1 L Ø7/H255 12
3 365000 40070 8

2023

 

Azijngel 14°(1) 

 � Ideaal voor het ontkalken van sanitair  
     en toiletpotten.

 �  Formule verrijkt met actieve reinigingsmiddelen 
voor meer doeltreffendheid.

 � De schuine tuit is perfect voor het bereiken van  
     moeilijk bereikbare plaatsen.

 �  Sterke en homogene hechting aan de wanden.

 � Fles uit 100% gerecycleerd plastic.

95% efficiëntie op dagelijkse basis.

2023

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40074 750 ml L90/H235/P50 10
 3 365000 40074 6     

Azijn
Bekend en altijd gebruikt door onze grootmoeders  
vanwege de krachtige antikalkwerking. We kennen hem  
vele huishoudelijke deugden toe:

 Ontkalken  Verzacht water  Ontvet  Tegen vlekken

Geurloze 
witte azijn 
9,5°
 Een multifunctionele 
azijn die de neus niet 
irriteert, kan binnen 
en buiten gebruikt 
worden..

Witte azijngel 14°(1)

 � Hoge concentratie azijnzuur.

 �  Voor moeilijk toegankelijke plekken met veel kalkaanslag.

 �  Kan heel goed op zowel verticale als horizontale wanden aangebracht 
worden.

Een klevende geltextuur voor een grondige ontkalking.

MULTI
VIT

PARFUM

Geurloze witte azijn 14°(1)

�Een�zeer�geconcentreerde�formule�voor�een�optimale-�en�efficiënte�
ontkalking.

Uw eigen producten maken betekent 
uw verpakkingen hergebruiken om 

minder afval te produceren.

(1) Gevaarlijk product. Vlog de voorzorgsmaatregelem.
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Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40072 1 L L93/H245/P89 6
3 365000 21072 7

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40754 300 g Ø100/H80 6
3 365000 40754 7

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40756 500 ml L93/H210/P73 6
3 365000 40756 1

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40773 500 ml L93/H210/P73 6
3 365000 40773 8

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40755 500 ml L93/H210/P73 6
3 365000 40755 4

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40772 1,5 L L135/H270/P87 4
3 365000 40772 1

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1 40761 375 ml Ø125/H65 4
3 365000 40761 5

2 40771 500 ml L93/H168/P73 4
3 365000 40771 4

1

2

Wasmiddel

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40774 1 L Ø92/H258 6
3 365000 40774 5

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

63015 500 ml L93/H210/P73 6
3 365000 21035 2

 

Witte reinigingssteen

 �  Ideaal voor zilverwerk, koper, 
chroom, tin, messing, roestvrij 
staal, aluminium, acryl, tegels, 
pvc…

 �  Zijn formule heeft een afstotende 
werking om vuilvorming te 
voorkomen.

 � Kan zowel binnen als buiten  
    gebruikt worden.

 �   Bevat natuurlijke 
reinigingsmiddelen.

 � Geïntegreerde spons.

Reinigt, polijst en beschermt 
de oppervlakken.

ID

EAA
L

Vlekverwijderaar  
met Ossengalzeep(1)

 �   Kan direct op de vlek gespoten worden, 
zonder eerst te bevochtigen.

 �  Formule zonder kleurstof.

 �  Werkt in 5 minuten.

 �  Geschikt voor elke stof, zelfs de meest 
kwetsbare (zijde, wol...).

 � De textuur is speciaal aangepast om in de
vezel opgenomen te worden zonder aan te 
tasten

 �   Verwijdert vele soorten vlekken: bloed, gras, 
tomaat,�kerrie,�koffie,�boter,�motorolie…

Werkt in 5 minuten!

 

Allesreinigende spray

 �  �Bevat�natuurlijke�ingrediënten,�
waaronder huishoudalcohol.

 �  Reinigt en ontvet alle wasbare 
oppervlakken zonder te krassen.

 � Ideaal voor dagelijks onderhoud.

 �  Kan overal in huis gebruikt worden: 
voor glas, gelakte oppervlakken, 
aluminium, roestvrij staal, vitrokeramiek, 
hout.

 �   Natuurlijke, aangename en subtiele 
parfum: jasmijn & witte bloemen.

Efficiëntie in het kwadraat in 
1l-formaat

Badkamerreiniger(1)

 �  Intensieve ontkalking dankzij een combinatie 
van citroenzuur, een natuurlijke ontkalker met 
zeer geconcentreerde witte azijn op 14°.

 �  Maakt alle oppervlakken en kranen stralend 
schoon.

 �  Kan worden gebruikt voor tegels, aardewerk, 
plastic, rvs en keramiek.

 �  500 ml is goed voor 18 reinigingsbeurten op 
een oppervlak van 6m².

 �  5 verstuivingen zijn voldoende om een 
douchewand te reinigen.

 �  Een nieuwe, zeer aangename geur zonder 
allergeen: Yuzu Rozemarijn.

Antikalk en mooie glans.

Ruitenreiniger

 � Ideaal voor ruiten en spiegels.

 �  Reinigt snel en streeploos dankzij de alcohol,
dat ontvet en het drogen versnelt.

 � �Verwijdert�regenwater-strepen,�en�maakt�glanzend schoon. 

 �  Een nieuwe, originele geur zonder allergeen: 
Marocco Mint.

Efficiënt zonder strepen.

Ruiten

Badkamer

Keuken

Keukenreiniger(1)

 �  Kristalsoda vermengt met zwarte zeep 
en bicarbonaat maakt het mogelijk om 
aangekoekt vet te verwijderen.

 �  Te gebruiken voor alle oppervlakken: rvs, 
tegels, marmer, kookplaat (behalve aluminium). 

 �  4 verstuivingen zijn voldoende om een 
kookplaat te ontvetten.

 �  500 ml is goed voor 32 reinigingsbeurten op 
een oppervlak van 1 m².

 �  Een nieuwe, originele geur zonder allergeen: 
citrusbloem.

Om de keuken te ontvetten.

Regelmatig onderhoud

Antiekwas(1)

 �  Om elk houttype grondig te beschermen, voeden en een mooie 
uitstraling te geven.

 � Voor vlakke oppervlakken.

Volgens traditioneel recept, met de heerlijke geur van 
bijenwas

Textielwasmiddel(1)

 � �Reinigt�efficiënt�dankzij�een�combinatie�van�zwarte�zeep�en�kristalsoda, voor een grondige reiniging van hardnekkige 
vlekken.

 �  Natriumpercarbonaat voor een stralend schone was. 

 � �1,5�L�=�+/-�50�reinigingsbeurten. � �Efficiënt�als�handwas,�maar�ook�in�de�machine�op�30°C. � �Geschikt�voor�elk�type�witte-�en�bonte�was:�zijde,�linnen,�polyester, viscose, katoen, wol. 

 � �Bestaat�uit�3�natuurlijke�ingrediënten. �  Recyclebare verpakking.

Bereid met 3 zeer efficiënte, traditionele ingrediënten.

Reiniger voor vloer  
en multigebruik(1)

 �  Zwarte zeep en kristalsoda voor een 
grondige ontvetting.

 �  Beschermt vloeren tegen elk type 
vlek.

 �  Geschikt voor alle vloeren: tegels, 
marmer, pvc en laminaat.

 �  1l is goed voor 11 reinigingsbeurten 
op 120 m².

 � �Bestaat�uit�2�natuurlijke�ingrediënten.
Ongelofelijk efficiënt!

(1) Gevaarlijk product. Vlog de voorzorgsmaatregelem.

Vlekverwijderaar
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De reinigingsmiddelenDe reinigingsmiddelen
Meubelonderhoud en 
delicate oppervlakken



Het huis  
onderhouden

Wat leidt ons bij Starwax?  Uitmunte-
ndheid en obsessie met een goed 
uitgevoerde huishouding. Met 
oplossingen voor verzorging en 
onderhoud, om alles te polijsten, af te 
stoffen, te wassen en laten glanzen... 
Starwax is vooral plezier van een goed 
onderhouden huis en de trots van een 
PERFECT resultaat!

starwax.eu

Al 75 jaar veeleisend 
en innoverend 
We hebben producten gemaakt voor mensen zoals 
wij. Voor degenen die bedenken dat wanneer we 
het hebben over reinheid, we dan niet zomaar 
een beetje tolereren. Degenen die een taak voor 
elkaar willen krijgen, ondanks dat die ondankbaar 
is. Degenen die denken dat het schoonmaken van 
hun huis in de eerste plaats te maken heeft met 
zelfrespect. Kortom, we hebben een merk gecreëerd 
voor veeleisende mensen.
Bij Starwax maken we onderhoudsproducten voor 
mensen die een passie hebben voor efficiëntie 
en die niet geloven in wonderrecepten en alles-
in-één-producten. Voor degenen die deskundige 
oplossingen willen, voor alle dagelijkse problemen. 
Voor hen die denken dat ecologie begint met zorgen 
voor wat je al hebt. Degenen die erg trots zijn, als ze 
het resultaat bewonderen. Starwax. Net zo gedreven 
als u bent. 

Starwax.  Voor wie perfectie wil.
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Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40055 1 kg Ø155/H145 6
3 365000 40055 5

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40800 1 L L118/H245/P64 6
3 365000 40800 1

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40270 1 L Ø87/H270 12
3 365000 40270 2

5151 5 L L185/H285/P130 2
3 365000 05151 1

BEST

Eenmalige renovatie

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40018 1 L L118/H245/P64 6
3 365000 40018 0

310 5 L L185/H285/P130 2
3 365000 00310 7

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40259 1 L L118/H200/P62 4
3 365000 40259 7

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40257 1 L L118/H235/P64 6
3 365000 40257 3

Alle binnenvloeren Alle binnenvloeren

Geconcentreerde bruine zeep met lijnzaadolie(1)

 �  Voedt en beschermt aardewerk en poreuze tegels.

 �  Spoelen niet nodig.

 � 1 L = tot 50 reinigingsbeurten.

Een zachte reiniging voor elke vloer.

Zachte bruine 
zeep(1)

 �  Reinigt, en maakt glanzend 
schoon zonder naspoelen.

 �  Voedt aardewerk en 
natuursteen.

Ook efficiënt voor de was!

Vloerreiniger voor 
dagelijks gebruik(1)

 �  Reinigt en ontvet zonder spoelen.

 �  pH neutraal: tast de vloer niet aan.

 �  Bevat geen glansmiddel: is zowel 
geschikt voor matte- als glanzende 
vloeren.

 �  Compatibel met betontegels.

 �  1 L = tot 50 reinigingsbeurten.

Ideaal voor regelmatige 
reinigingen.

Glansshampoo(1)

 � Maakt glanzend schoon. 

 � Zonder naspoelen, niet glad.

 � 1L = tot 12 onderhoudsbeurten.

Schoon en glanzend mooi in een handomdraai

Bescherming

Glanshersteller hoge 
bescherming Antivlekken
Niet glad(1)

 �   Product om aan te bevelen onder 
andere op zandsteen en geglazuurde 
tegels, of wanneer de klant de 
oorsprong van zijn vloer niet weet.

 � 1 L = ongeveer 30 m².

Een glans die ongeveer een jaar 
aanhoudt.

Voorbereiding

Afbijter-ontvetter 
zonder naspoelen(1)

 �  Zonder naspoelen voor tijdwinst.

 �  Is altijd goed, ongeacht de vloer-
porositeit.

 �  Verwijdert alle oude producten 
(behalve traditionele boenwas)

 � 1 L = 30 tot 80 m2.

 �  1 L = tot 50 reinigingsbeurten.

Efficiënt en zo handig.

(1) Gevaarlijk product. Vlog de voorzorgsmaatregelem.
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Regelmatig onderhoud Regelmatig onderhoud



Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40590 1 L L118/H245/P64 4
3 365000 40590 1

40593 2 L L135/H218/P95 2
3 365000 40593 2

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40591 1 L L118/H245/P64 4
3 365000 40591 8

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40169 1 L L118/H245/P64 4
3 365000 40169 9

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40471 1 L L118/H235/P64 4
3 365000 40471 3

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40261 1 L L118/H200/P62 4
3 365000 40261 0

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40349 1 L L118/H245/P64 6
3 365000 40349 5

350 5 L L185/H285/P130 2
3 365000 00350 3

Eenmalige renovatieAlle binnenvloeren

Glansmelk(1)

 �   Voor marmer en natuursteen: travertijn, Bourgondische dallen, blauwsteen, 
comblanchien kalksteen…

 �  Versterkt de glans en het beschermende effect van de Glanshersteller (1).

 � Zonder naspoelen, niet glad.

 � Gebruik: 1 tot 2 keer per maand.

 � 1 L = tot 12 reinigingsbeurten.

Reinigt en geeft de glans terug in een handeling.

Verzorgend 
reinigingsmiddel voor 
marmer en natuursteen(1)

 �  Reinigt en ontvet marmer en 
natuursteen (travertijn, Bourgondische 
dallen, comblanchien kalksteen, 
blauwsteen…). 

 �  pH neutraal: tast de stenen niet aan. 
Maakt een regelmatig- of dagelijkse 
reiniging mogelijk van de glanzende 
vloer, tussen 2 behandelingen met 
Glansmelk

 �  Bevat geen glansmiddel: wijzigt het 
natuurlijke aspect niet van de steen 
(ideaal voor het onderhoud van 
matte vloeren, of behandeld met een 
antivlekken bescherming voor poreuze 
vloeren).

 � Spoelen niet nodig.

Voor een dagelijkse reiniging, geeft 
geen glans en tast de vloer niet aan.

Blauwe steen reiniger(1)

 �  Reinigt en ontvet marmer en 
natuursteen (travertijn, Bourgondische 
dallen, comblanchien kalksteen, 
blauwsteen…). 

 �  pH neutraal: tast de stenen niet aan. 
Maakt een regelmatig- of dagelijkse 
reiniging mogelijk van de glanzende 
vloer, tussen 2 behandelingen met 
Glansmelk.

 �  Bevat geen glansmiddel: wijzigt het 
natuurlijke aspect niet van de steen 
(ideaal voor het onderhoud van 
matte vloeren, of behandeld met een 
antivlekken bescherming voor poreuze 
vloeren).

 � Spoelen niet nodig.

Voor een dagelijkse reiniging, geeft 
geen glans en tast de vloer niet aan.

Afbijter-ontvetter 
zonder naspoelen(1)

 �  Verwijdert vlekken en oude 
producten voor renovatie.

 �  Voor marmer en natuursteen: 
travertijn, comblanchien kalksteen, 
Bourgondische dallen, blauwsteen… 
poreus of niet-poreus.

 � Spoelen niet nodig.

 � 1 L = 30 tot 50 m².

Het geheim van een perfecte 
renovatie.

Voorbereiding
Niet-gladde 
ontvlekkende 
glanshersteller(1)

 �  Resultaat tot een jaar lang zichtbaar.

 �  Beschermt tegen slijtage, krassen 
en vlekken, inclusief enkele bijtende 
vlekken (cola, azijn…).

 �  Gebruik binnenshuis. Niet geschikt voor 
gepolijste- of gekristalliseerde vloeren.

 � 1 L = ongeveer 30 m².

De winnende combinatie:  
Glans + Bescherming

Bescherming

Glansmelk(1)

 � 1 tot 2 keer per maand aan te bevelen.

 �  Verhoogt het beschermende effect van de Glanshersteller.

 � Spoelen niet nodig.

 � 1 L = tot 12 reinigingsbeurten.

Reinigt en geeft de glans terug in een handeling.
(1) Gevaarlijk product. Vlog de voorzorgsmaatregelem.
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Marmer en natuursteenMarmer en natuursteen

Terracotta



Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40228 1 L L118/H245/P64 6
3 365000 40228 3

991 5 L L185/H285/P130 2
3 365000 00991 8

BEST

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40214 1 L L118/H200/P62 4
3 365000 40214 6

994 5 L L185/H285/P130 2
3 365000 00994 9

Tip

2023

4-in-1 vernieuwer voor parket  
en matte laminaatvloeren(1)

 �  Puur: vervaagt krassen, vernieuwt snel het uiterlijk van het 
oppervlak zonder het oorspronkelijke matte uiterlijk te veranderen 
en beschermt tegen slijtage en vlekken. 

 � Verdund: onderhoudt de vloer (één of twee keer per maand 
     gebruiken) en versterkt de bescherming.

 � �Convient�sur�parquets�vitrifiés�mats,�sols�stratifiés�mats�et�parquets�bruts neufs.

 � Niet glad.

 � 900ml = tot 30m2.

Een 4-in-1 product voor matte parket.
Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40997 900 ml L118/H200/P62 4
3 365000 40997 8

Bescherming

2023

BEST

2023

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40213 1 L L118/H245/P64 4
3 365000 40213 9

Info

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40502 1 L L118/H235/P64 4
3 365000 40502 4

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40312 1 L L118/H245/P64 6
3 365000 40312 9

Moderne vloeren

Glansonderhoud speciaal laminaat(1)

 �   Gebruik: 1 tot 2 keer per maand voor een mooie uitstraling van 
de vloer, met een goed uitgewrongen microvezel doekje.

 �  Kan puur 1 tot 2 keer per jaar gebruikt worden voor meer glans.

 � Zonder naspoelen, niet glad.

 � 1 L = tot 12 onderhoudsbeurten.

Maakt weer glanzend mooi en verstompt krassen.

Zachte reiniger 
Geconcentreerde 
formule

 �  Verwijdert gangbare vlekken en 
viezigheid op gelakte, geoliede 
of gewaxte parketvloeren, en op 
laminaatvloeren.

 �  Bevat geen glansmiddel: geen 
wijziging van het natuurlijke aspect van 
de vloer.

 �  pH neutre : neutraal: voor een 
regelmatige, of zelfs dagelijkse 
reiniging zonder de vloer aan te tasten.

 � Zonder naspoelen, niet glad.

 � 1 L = tot 50 reinigingsbeurten. 

Elke dag weer schoon.

Glansonderhoud 
zonder spoelen(1)

 �  Reinigt en geeft de glans terug in 
een handeling.

 �  Verhoogt het beschermende effect 
van de Glanshersteller (1).

 � Spoelen niet nodig.

 � 1 L = tot 12 onderhoudsbeurten.

2 in 1 om tijd te winnen.

Verzorgingsoplossingen
Producten voor parket- en laminaatvloeren zijn geschikt voor Gevernist of geboend 
parket*laminaatvloeren en soms zelfs geolied parket. Hiermee kunt u uw parket dagelijks 
onderhouden of een eenmalige renovatie uitvoeren. 
Onthoud: u mag parket nooit te nat maken, wring altijd de dweil of microvezeldoek uit voordat u 
schoonmaakt.

Renovatie-set voor gelakte- en 
laminaatvloeren(1)

 �  Periodiek gebruik (1 tot 2 keer per jaar) om oude gelakte 
parketvloeren (polyurethaan of acryl) snel hun glans weer terug te 
geven, behalve bij contra-indicatie van de fabrikant.

 �  Verwijdert krassen, en beschermt langere tijd tegen vlekken en 
slijtage.

 �  Handig: kan met een dweil aangebracht worden.

 �  Spoelen niet nodig. Vergemakkelijkt het regelmatige onderhoud.

 � Niet glad.

 �  Is ook geschikt voor oude gewaxte parketvloeren, die al meer dan een 
jaar niet behandeld zijn.

Herstelt de glans, verwijdert krassen.

Bescherming

Intensief afbijtmiddel  
speciaal gelakte- en 
laminaatvloeren(1)

 �  Kan worden gebruikt voor gelakt parket 
en laminaat, voor het aanbrengen van de 
Glanshersteller (1).

 �  Maakt het mogelijk om de vloer 
goed te ontvetten, en resten van 
onderhoudsproducten te verwijderen 
die niet compatibel zouden kunnen zijn 
met de Glanshersteller voor een optimaal 
herstel.

 �  Maakt het ook mogelijk om eventuele 
grondverf te verwijderen op een nieuwe 
laminaatvloer, of oude lagen van de 
Glanshersteller te verwijderen.

 �  Niet geschikt voor onbehandelde-, 
gewaxte- of geoliede parketvloeren.

 � 1 L = ongeveer 80 m².

Onmisbaar voor een mooi herstel.

Voorbereiding

Een goede raad
Aangezien de Ontvettende stripper 
zonder naspoelen(1) een alkalisch product 
is (basische pH), kan het hout donker 
worden bij direct contact. Controleer 
vooraf of het geverniste parket niet te 
beschadigd is (vrijliggend hout of diepe 
krassen).

Synthetisch parfum. *Die al meer dan een jaar niet gewaxt zijn. (1) Gevaarlijk product. Volg de voorzorgsmaatregelen.
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Eenmalige renovatie

Gecoat & laminaat parket
Alle binnenvloeren

Gecoat & laminaat parket



(1) Gevaarlijk product. Volg de voorzorgsmaatregelen.

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40011 1 L L118/H200/P62 4
3 365000 40011 1

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40271 1 L L118/H200/P62 4
3 365000 40271 9

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40212 1 L L118/H245/P64 6
3 365000 40212 2

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40392 250 ml L100/H180/P38 6
3 365000 40392 1

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40315 600 ml Ø65/H284 6
3 365000 40315 0

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40413 1 L L118/H245/P64 6
3 365000 40413 3

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40316 1 L L118/H245/P64 6
3 365000 40316 7

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

363 500 g L120/H225/P80 6
3 365000 00363 3

BESTVlekwerende kleurloze 
Starlon boenwas 1 L 
speciaal voor geboend 
parket(1)

 �  Voedt, en zorgt voor een mooi 
geboend-satijnen aspect, voor 
nieuwe- of oude parketvloeren.

 �  Creëert een afstotend effet dat de 
opname van vlekken als water of 
olie vertraagt, waardoor ze nog voor 
volledige opname weggeveegd 
kunnen worden.

 � Niet glad.

 � Ook geschikt voor meubels.

 �  Rendement: ± 30 m²/l voor 1 laag.

Beschermt beter dan een 
traditionele was.

Geconcentreerde 
boenwas voor 
parketvloeren 1 L(1)

 � Verfraait en voedt nieuwe- en oude
parketvloeren.

 �  Creëert een warme geboend-
satijnen afwerking op onbehandelde 
parketvloeren. 

 �  Renoveert en onderhoudt reeds 
geboende parketvloeren.

 � In vloeibare vorm, eenvoudig te
verdelen.

 � Rijk aan was.

 �  Rendement: ± 30 m²/l voor 1 laag. 

Was met warme uitstraling, 
eenvoudig aan te brengen.

Geboend parket

Geolied parket

Onderhoudszeep geolied parket(1)

 �  Reinigt, voedt en laat geoliede parketvloeren weer stralen.

 � Bewaart het natuurlijke aspect van de vloer.

 � Zonder naspoelen, niet glad.

 � 1L = tot 50 reinigingsbeurten

Reinigt en voedt geoliede parketvloeren.

Alle binnenvloeren

Express-ontvlekker(1)

 �  Verwijdert gangbare vlekken op 
tapijten, vloerbedekking, autostoelen, 
meubelstoffen.

 �  Kan ook gebruikt worden voor de 
reiniging van zeer vuile oppervlakken, 
voor een reiniging via injectie/extractie.

Om bij de hand te hebben in 
geval van ongelukjes.

Expressreiniger voor 
vloerbedekking(1)

 �  Wordt periodiek gebruikt voor de reiniging of 
het ontvlekken van tapijten, vloerbedekking, 
autostoelen, meubelstoffen.

 �  Droog schuim: werkt in 15 min., zonder te 
wrijven.

 � Maakt de kleuren mooier.

 � Geschikt voor natuurlijke vezels, synthetische
vezels en zeegras.

De snelle reiniging van tapijten en 
zeegras.

Professionele reiniger 
voor tapijt  
en vloerbedekking(1)

 �  Kan alleen gebruikt worden met 
een tapijtreiniger: de natuurlijke- en 
synthetische vezels worden grondig 
gereinigd.

 � Bestrijdt schade aangebracht door
mijten. 

 �  Neutraliseert eventuele 
mosvorming als gevolg van eerdere 
behandelingen.

 � Laat een aangename frisse geur
achter.

Voor een reiniging met 
tapijtreiniger.

Shampoo voor tapijt  
en vloerbedekking(1)

 � Reinigt alle natuurlijke vezels en
synthetische stoffen.

 �  Vertraagt de bevuiling van tapijten 
en vloerbedekkingen, geeft comfort 
en weer een prachtige uitstraling.

 � Bestrijdt schade aangebracht door
mijten. 

 �  Kan handmatig of met een 
tapijtreiniger aangebracht worden.

Elke vezel weer schoon en fris.

Droogreiniger voor tapijt en 
vloerbedekking(1)

 �  Reinigt, accentueert en behoudt de uitstraling van tapijten en 
vloerbedekkingen.

 � Laat een aangename geur achter.

 �  De vloer kan tijdens de behandeling belopen worden.

 � Ook geschikt op sabra en kokos.

Efficiënt zonder de vloerbedekking, sisal of kokos te 
bevochtigen.

Eenmalige renovatie
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Geboend & Geolied parket Tapijten



Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40287 500 ml L110/H277/P45 6
3 365000 40287 0

1314 x1 L80/H220/P10 12
3 365000 01314 4

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40029 150 ml Ø85/H60 4
3 365000 40029 6

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40030 150 ml Ø85/H60 4
3 365000 40030 2

BEST

Regelmatig onderhoud

Code Kleur Afmet. in mm E.P.D EAN Code

54 Kleurloos Ø105/H81 4
3 365000 00054 0

40006 Lichte eik Ø105/H81 4
3 365000 40006 7

40009 Midden  
eik Ø105/H81 4

3 365000 40009 8

40007 Rustieke 
eik Ø105/H81 4

3 365000 40007 4

Code Kleur Afmet. in mm E.P.D EAN Code

75 Kleurloos L99/H168/P49 4
3 365000 00075 5

40201 Lichte eik L99/H168/P49 4
3 365000 40201 6

40202 Midden 
eik L99/H168/P49 4

3 365000 40202 3

40204 Rustieke 
eik L99/H168/P49 4

3 365000 40204 7

Regelmatig onderhoud

Lederzeep

 �  Verwijdert hardnekkige vlekken, 
nicotine, talg…

 � Ontvet het leer zonder het aan te 
     tasten.

 �  Voor erg vuil leer, bij zonder het aan 
te tasten.

De diepgaande reiniging voor 
bevuild leer.

Kleurloze leder-
verzorgingscrème(1)

 �  Voedt en herstelt uitgedroogd.

 �  Voedt diepgaand.

 �  Formule rijk aan lanoline en 
ossepootolie.

Maakt weer soepel.

Antiekwas(1)

 � Accentueert de nerfstructuur, doet krabbels en krassen verstompen.

 � Wordt gebruikt voor oude- of moderne geboende of geverniste meubels.

 �  Maakt de tint iets donkerder om de kleur te onderhouden.

 � Garandeert het behoud van het hout, en geeft een mooie uitstraling.

 �  Volgens traditioneel recept: op basis van terpentine en bijenwas.

Verfraait, voedt en beschermt het hout.
Eenmalige renovatie

Vaste boenwas
Voor reeds geboende meubels, 

vlakke oppervlakken.

1

 Vloeibaar
voor onbehandelde 

oppervlakken met reliëf.

2

1  Vaste boenwas 375 ml 2  Vloeibaar 500 ml

Leder verzorgingsmelk(1)

 �  Reinigt, voedt en beschermt leer tegen uitdroging

 �  Zeer handig formaat voor het reguliere onderhoud: 
bankstel, fauteuil, autostoelen…

Het regelmatige onderhoud van leer.
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MeubelsLeder



Code Kleur Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40230 Licht 
hout 250 ml L65/H155/ 

P45 6
3 365000 40230 6

40231 Donker 
hout 250 ml L65/H155/ 

P45 6
3 365000 40231 3

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40066 200 ml L65/H155/P45 6
3 365000 40066 1

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40267 400 ml Ø56/H253 6
3 365000 40267 2

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40529 400 ml Ø56/H253 6
3 365000 40529 1

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40323 500 ml L100/H180/P38 6
3 365000 40323 5

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40322 500 ml L99/H168/P49 6
3 365000 40322 8

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40321 250 ml L65/H155/P45 6
3 365000 40321 1

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40320 250 ml L65/H155/P45 4
3 365000 40320 4

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40175 100 ml Ø45/H135 12
3 365000 40175 0

BEST

Marmer en natuursteen

Meubelvernieuwer(1)

 �  Vervaagt oppervlakkige krassen.

 �  Verwijdert water-, alcohol-, nicotinevlekken, 
en bevuiling. 

 �  Wordt gebruikt voor oude- of moderne 
geboende of geverniste meubels. 

 �  Verkrijgbaar in 2 tinten, om alle 
houtkleuren te accentueren.

Reinigt, accentueert de tint en 
maakt stralend mooi.

Boenende stofreiniger(1)

 �  Ontstoft, reinigt en geeft gewaxt hout een 
natuurlijk warm, stralend aspect.

 �  Geeft niet af.

 � �Kan�gebruikt�worden�op�fijn�bewerkt�hout.

Maakt geboend hout weer 
stralend mooi.

Stickerverwijderaar(1)

 �  Handig voor glas, spiegels, ruiten, voorruit, 
aardewerk.

 �  Dankzij zijn oplossende formule lost hij 
plakresten op zonder uit te smeren.

Verwijdert etiketten in een 
handomdraai.

Persluchtspray(1)

 � Ideaal voor de reiniging van
toetsenborden en luchtuitlaten 
van de auto, airconditioning, 
scheerkoppen.

 �  Verwijdert stof en vlekken voor een 
goede werking van het materiaal.

 �  Verlengbuis bijgeleverd voor 
moeilijk bereikbare plekken.

Ontstoft moeiteloos alle 
tussenruimten.

Allesverwijderaar(1)

 �  Verwijdert afplaktape, etiketten, plak…

 �  Verwijdert elk vet, motorolie, viltstift, kauwgom, 
lippenstift…  

 � Ideaal voor het wassen.

 �  Te gebruiken op tegels, glas, aardewerk, 
laminaatvloeren, textiel, rvs…

 � Aangename sinaasappelgeur*.

Kan overal in huis gebruikt worden.

Glansverzorging 
natuursteen(1)

 �  Werkt vertragend op vloeibare 
vlekken.

 �  Kan worden gebruikt voor 
marmeren afwerkingen, tafels, 
schouwen…

 � Kleurloze formule.

Beschermt, en laat weer 
glanzen.

Vernieuwer voor marmer(1)

 �  Reinigt en maakt stralend mooi.

 �  Ideaal in de keuken of badkamer: verwijdert 
kalkaanslag.

 �  Kan enkel voor regelmatig onderhoud 
gebruikt worden, of periodiek voor het 
aanbrengen van de Glansverzorging(1).

 �  Niet geschikt voor vloeren.

Reinigt, en accentueert de glans van 
marmeren afwerkingen, en gepolijste 
stenen.

Roestomvormer(1)

 �  Verwijdert roestsporen op marmeren 
afwerkingen, marmeren vloeren, kalkstenen.

 �  Deze formule is speciaal ontwikkeld om 
kwetsbaar kalksteen te beschermen tegen 
zuren.

Verwijdert roestsporen.

Reiniger voor marmer & natuursteen

 �  Kan gebruikt worden op marmer, kalksteen, graniet, blauwsteen en 
ander gepolijst natuursteen van keukenwerkbladen. badkamer, tegels, 
stenen afwerkingen

 �  pH neutraal: tast de ondergrond niet aan.

 � Gebruik voor binnen/buiten. 

Reinigt en accentueert.

Contact met voedingsmiddelen: voldoet aan de traagheidstest volgens NF EN1186, delen 1, 2 en 3, contacttijd beperkt tot 2 uur voor contact met zure of 
vette elementen. * Voldoet aan de veiligheidsnorm NF/EN1860-3. (1) Gevaarlijk product. Volg de voorzorgsmaatregelen

contact
voedsel
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Meubels



Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40209 1 L L118/H235/P64 6
3 365000 40209 2

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40281 250 ml L65/H155/P45 6
3 365000 40281 8

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40279 250 ml L65/H155/P45 6
3 365000 40279 5

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40265 250 ml L65/H155/P45 6
3 365000 40265 8

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40280 250 ml L65/H155/P45 6
3 365000 40280 1

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40283 250 ml L65/H155/P45 6
3 365000 40283 2

 (1) Gevaarlijk product. Volg de voorzorgsmaatregelen

BEST

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40273 500 ml L110/H277/P45 6
3 365000 40273 3

40274 1 L L118/H245/P64 6
3 365000 40274 0

533 5 L L185/H285/P130 2
3 365000 40533 8

Zilver- en goudbad(1)

 � Geconcentreerde formule.

 �  Maakt de meest aangetaste 
voorwerpen glanzend 
schoon zonder te wrijven: 
bestek, zilveren- en gouden 
voorwerpen en sieraden. 

 �  In een bakje doen, en laten 
weken.

 �  Werkt in een of twee minuten, 
naar gelang de staat van de 
voorwerpen*.

In slechts 1 minuut zijn de 
voorwerpen weer prachtig.

Reiniger voor koper 
en messing(1)

 �  Decoratieve voorwerpen en accessoires 
vinden hun glans weer terug.

 � Na het spoelen is het resultaat nog lang
zichtbaar.

 �  Zorgt ervoor dat oxidatie minder snel 
terugkomt.

 � Zonder ammoniak.

 �  Kan gebruikt worden met een doekje 
voor gladde oppervlakken; een oude 
tandenborstel werkt goed voor gekartelde 
oppervlakken.

 � Is ook geschikt voor brons.

Voor een diepgaande reiniging.

Metaal roestomvormer(1)

 �  Kan onvermengd gebruikt worden voor de 
reiniging met de gepaste Starwax Reiniger.

 �  Voor zeer geoxideerd koper, massief zilver, 
messing, brons, gietijzer en ferrometalen, of 
niet-ijzerhoudende metalen.

 �  Verwijdert het groen op grijs, en het zwart van 
zilver en de roest.

Roestomvormer voor reiniging.

Multi-metaalreiniger(1)

 � Voor het onderhoud van huishoudelijk 
metaal: zilver- en koperwerk, messing, 
chroom, rvs…

 �  Niet geschikt voor gelakt metaal.

 � Zonder ammoniak.

Reinigt en doet glanzen.

Zilverreiniger(1)

 � Verwijdert oxidatiesporen. 

 �  Kan eenvoudig met een doekje aangebracht 
worden.

 �  Zorgt ervoor dat oxidatie minder snel 
terugkomt.

Reinigt zonder te krassen.

Reiniger voor aluminium 
-rvs-chroom(1)

 �  Reinigt, en laat een beschermend laagje 
achter op: inox, aluminium geanodiseerd of 
niet, chroom.

 � �Efficiënt�tegen�vetvlekken,�en�vingerafdrukken.

 �  Voor binnen- of buitengebruik (handvaten, 
kranen, aluminiumwerk…).

Maakt het huis stralend schoon.

Glasreiniger met alcohol(1)

 �  Bevat beduidend meer alcohol dan traditionele reinigers,  
maakt zelfs de vuilste oppervlakken eenvoudig schoon. 

 � Zeer ontvettend vermogen, en droogt snel.

 � �Beperkt�de�vorming�van�een�stoflaag,�en�kalksporen�na�regen. � Fijne verstuiving: voorkomt lopen.

Een krachtige ontvetting voor optimale helderheid.
Microvezel speciaal voor ruiten 

 �  Reinigt en laat glazen oppervlakken (ramen, 
spiegels ...), aluminium en roestvrij staal glanzen.

 � Streeploze afwerking.

 � Wasbaar op 60 °C.

 �  Formaat: 32 x 36 cm.

Voor perfect afvegen.
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Code Qté Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1334 x1 L180/H220/P10 12
3 365000 01334 2

Denk eraan

De inwasser om uw  
ramen vooraf schoon te 
maken als ze erg vuil zijn.
Code 1624 / pagina 64

Trekkers zijn ideaal 
voor traditionele 
reiniging.
Code 1620 / pagina 64
Code 1626 / pagina 64

De ruitenreiniger combo is 
het ideale 2-in-1 product: 
de microvezelzijde 
reinigt de ruiten en de 
geïntegreerde trekker 
verwijdert het overtollige 
product weg.
Code 1621 / pagina 64

De speciale 
microvezel voor 
ramen en spiegels 
voor een perfecte 
afwerking.
Code 1334 / pagina 62

Metalen Ruiten



Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40268 500 ml L110/H277/P45 6
3 365000 40268 9

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40243 250 ml L100/H180/P38 6
3 365000 40243 6

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40303 500 ml Ø65/H240 6
3 365000 40303 7

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40365 500 ml L85/H175/P60 6
3 365000 40365 5

Keuken

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1 40372 500 ml L110/H277/P45 6
3 365000 40372 3

2 40248 250 ml L100/H180/P38 12
3 365000 40248 1

1 2 3 4

Code Afmet. in mm E.P.D EAN Code

3 1610 L90/H230/P25 10
3 365000 01610 7

Code Hoeveelheid Afmet. in mm E.P.D EAN Code

4 1332 x1 L170/H230/P10 12
3 365000 01332 8

Krachtige keukenontvetter(1)

 �  Voor een grondige oplossing van de meest hardnekkige vetlagen 
op kookplaten, frituurpannen, braadsleeën, afzuigkappen… 
(behalve aluminium).

 � Loopt niet.

Is zelfs efficiënt op aangebakken vet..

contact
voedsel

Afwasmiddel(1)

 � �Efficiënte�ontvetting�zonder�strepen. � Droogt de handen niet uit.

 � Parfum sans allergène.

 �  À�base�de�matières�actives�100%�d’origine�
naturelle.

Efficiëntie in het kwadraat

Ontkalker, ontvetter 
voor gootstenen(1)

 �  Verwijdert kalk op gevoelige plekken 
(basis van de kraan, afdruiprooster).

 � Verwijdert vetafzettingen.

 � �Geschikt�voor�de�klassieke�materialen�(keramiek, synthesehars, inox...)

2 functies in 1 enkel product.

Afbijmiddel voor  
oven en accessoires(1)

 � �Ontvet�grondig�:�oven,�grill,�barbecue,�roosters, ramen van ovens.

 �  Fijne niet lopende mousse.

 � Zonder bijtende soda.

Zelfreinigend schuim.

** Met uitzondering van zuurgevoelige materialen (marmer, beton, enz.) en sommige matte composiet spoelbakken. (1) Gevaarlijk product. 
Volg de voorzorgsmaatregelen.

Reinigingsmiddel keramische kookplaten

 � Maakt�keramische-�of�inductiekookplaten�stralend�schoon. �  Verwijderd dagelijks alle vetspatten en bij overkoken.

Maakt alles snel weer schoon.

contact
voedsel

Schraper kookplaten

 �  Verwijdert zelfs verbrand vuil zonder krassen.

 �  Intrekbaar beveiligingssysteem.

 � �Ook�te�gebruiken�als�raamschraper�(verfsporen,�vogelpoep�...).
Streeploos resultaat.

Microvezel voor keramische- & 
inductiekookplaten

 �  Tweezijdig: 1 ruwe kant, om vlekken en vetspatten te reinigen 
zonder te krassen. 1 absorberende kant, om de oppervlakken af te 
vegen�zonder�sporen�achter�te�laten.

 � Wasbaar op 60°C.

 � Formaat:�30�x�30�cm.
Ideaal voor kwetsbare oppervlakken.

Keuken
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Gerecycleerde roestvrij  
stalen spiraalsponsje

Code 1392
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Cuisine Cuisine

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40305 500 ml L110/H277/P45 6
3 365000 40305 1

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40067 250 ml L90/H170/P0 4
3 365000 40067 8

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40068 2 x 75 g L90/H140/P30 6
3 365000 40068 5

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

48000 225 g Ø128/H48 12
5 410347 50701 1

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40092 500 ml L110/H277/P45 6
3 365000 40092 0

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40318 1 L L118/H245/P64 4
3 365000 40318 1

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40600 375 g L100/H80/P100 12
3 365000 40600 7

Ontkalker voor 
huishoudelijke 
apparaten(1)

 �  Kan ongeveer 1 keer per maand 
worden gebruikt om te ontkalken: 
Koffiezetapparaat�(filter,�koffiepads,�
percolator), elektrische waterkoker, 
strijkijzer, vaatwasser wasmachine e.d.t

Koffiezet-apparaten, strijkijzers...

Reiniger ontkalker voor 
was- en afwasmachine(1)

 �  Gebruik 2 tot 4 keer per jaar om 
de levensduur van de was- en- 
vaatwasmachine te verlengen.

 �  Verwijdert kalkaanslag, voedsel- en 
zeepresten; reinigt en ontgeurt.

 �  2 zakjes met kant-en-klare dosis voor 2 
keer gebruik.

Het efficiënte onderhoud.

Beschermende poets - keuken(1)

 �  Reinigt en doet glanzen zonder krassen achter te laten op inox en 
aluminium.

 � Ook geschikt voor chroom.

 � Biedt bescherming tegen strepen.

 �  Ideaal voor kookplaten, afzuigkappen, de buitenkant van 
huishoudtoestellen...

 �  Overeenkomstig de wetgeving inzake schoonmaakproducten voor 
materiaal dat in contact kan komen met voedingswaren.

Aluminium, Inox.

Air sponge - geurverslinder

 �  Geurverslinder, voor een frisse en aangename lucht.

 �  rook, tabak, huisdieren, keukengeuren, benzine, lijm, vernis en 
solventen, mufheid…

Verdoezelt de kwalijke geuren niet maar. Verslindt ze!

Reinigingssteen(1)

 �  Reinigt, beschermt en doet alle 
oppervlakken blinken.

 �  Ideaal op zilver, brons, inox, chroom, 
aluminium, email, PVC…

 � Dermatologisch getest.

De oplossing voor het hele huis.

Extreem vuilverwijderend reiningsmiddel 
- multi-oppervlakken(1)

 �  Reinigt de wasbare oppervlakken grondig.

 �  Doeltreffend op voedings- of minerale vetten, mechanische vetten, 
nicotinesporen en hardnekkig vuil.

 �  Ideaal om oppervlakken die lange tijd niet zijn onderhouden te 
reinigen, of voor schoonmaakbeurten na kluswerkzaamheden.

 � Formule zonder ammoniak.

Voor het huis, de garage, het terras.

Geconcentreerd reinigingsmiddel voor 
extreme reiniging(1) 

 �  Reinigt de wasbare oppervlakken grondig.

 �  Doeltreffend op voedings- of minerale vetten, mechanische vetten, 
nicotinesporen en hardnekkig vuil.

 �  Ideaal om oppervlakken die lange tijd niet zijn onderhouden te 
reinigen, of voor schoonmaakbeurten na kluswerkzaamheden.

 � Zonder ammoniak.

Huis, garage, terras....

* Antibacteriële en virusdodende werking conform de EN1276, EN13697 et EN14476 normen, bij 20 °C.   
(1) Gevaarlijk product. Volg de voorzorgsmaatregelen. (2) Wees voorzichtig met het gebruik van biociden.  

Lees voor ieder gebruik het etiket en de productinformatie.
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Keuken Multi-gebruik



Cuisine Cuisine

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40370 1 L L118/H245/P64 4
3 365000 40370 9

5155 5 L L185/H285/P130 2
3 365000 05155 9

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40329 1 L L118/H245/P64 4
3 365000 40329 7

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1 40666 500 ml L110/H277/P45 6
3 365000 40666 3

2  Brosse à joints
Code Afmet. in mm E.P.D EAN Code

2 40851 L130/H285/P30 6
3 365000 40851 3

1 2

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40381 500 ml L110/H277/P45 6
3 365000 40381 5

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40676 Stift 9 ml L60/H225/P18 4
3 365000 40676 2

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

5183 500 ml L75/H252/P48 15
3 365000 05183 2

Schuurcrème - multi-oppervlakken(1)

 �  Te gebruiken op alle harde oppervlakken zoals email, roestvrij 
staal, kunstharsen, melamine oppervlakken, hard plastic.

 � Hoge reinigingskracht.

 � Makkelijk uit te spoelen.

 � Laat geen witte sluier achter.

Reinigt en ontvet zonder krassen.

Verfrissende reiniger - multigebruik - 
dennengeur**(1)

 �  Formule op basis van essentiële dennenoliën, zonder ammoniak, 
zonder chloor.

 �  Reinigt en ontvet wasbare oppervlakken.

 �  Geschikt voor plastic vloeren, tegels, gelaagde vloeren, email, gelakte 
oppervlakken, skai…

 � Niet afspoelen (*behalve bij onverdund gebruik).

Op basis van essentiële oliën.

Reiniger langdurige frisheid - zeebries(1)

 �  Laat een frisse geur achter, tot 8 uur lang.

 �  Reinigt, ontvet en ontgeurt alle wasbare oppervlakken (tenzij anders 
aangegeven door de fabrikant).

 � Geconcentreerde formule, verdund gebruiken.

 � 1L: tot 1200 m²

Tot 8 uur frisheid in het hele huis!

1  Schimmelvlekkenreiniger(1)* 

 �  Maak komaf met schimmel (zuiverende werking). 

 �  Voor tegelvoegen, siliconen voegen, douchegordijnen, plastic, 
acryl (douche, sanitair, keuken en vochtige vertrekken).

 �  Ontsmet en verwijdert zwarte sporen. 

 �  Bacterie-, gist-, schimmelwerend volgens de normen EN1276, 
EN1650 en EN 13697.

Ideaal voor voegen.

Superactieve  
reiniger voegen(1)

 �  Verwijdert vuil, vetvlekken en kalkaanslag 
op voegen van tegels (muren en vloeren) 
of silicone.

 �  Ideaal in vochtige ruimtes (keuken, 
badkamer e.d.). 

Vernieuwt, verwijdert zwarte strepen  
en maakt voegen terug wit.

Witmaker  
voor voegen(1)

 �  Ideaal voor het renoveren van witte 
tegelvoegen (keuken, badkamer e.d.).

 �  Zeer hoog dekkend vermogen: maakt 
verkleurde voegen wit. 

 �  Droogt snel - geurloos. 

 �  1 stift = 100 tot 300 m voegen van 2 tot 
4 mm.

Witmaker voor Voegen.

* Antibacteriële en virusdodende werking conform de EN1276, EN13697 en EN14476 normen, bij 20 °C.  
** Synthetische geur. (1) Gevaarlijk product. Volg de voorzorgsmaatregelen. 
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Cuisine Cuisine

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1688 x1 L110/H195/P60 12
3 365000 01688 6

Ontkalkingsbol

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40380 500 ml L110/H277/P45 6
3 365000 40380 8

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40674 500 ml L110/H277/P45 6
3 365000 40674 8

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40382 500 ml L110/H277/P45 6
3 365000 40382 2

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40379 1 L L118/H245/P64 6
3 365000 40379 2

BEST

BEST

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

5141 1 L L93/H245/P89 6
3 365000 05141 2

1134 3 L L190/H275/P175 4
3 365000 01134 8

Multifunctionele azijn 14°(1)

 �  100% ingrediënten van natuurlijke oorsprong.

 � Ontkalkt, ontvet en ontvlekt.

 �  Verzacht kleding en doet kleuren herleven.

 �  100% gerecycleerde plastic verpakking.

1 eco-vulling = 74% minder plastic in vergelijking  
met 3 x 1L verstuivers.

2023

Badkamer  
ontkalker (1)

 �  Gericht gebruik: verwijdert de oude en 
dikke kalklagen grondig.

 �  Voor: badkuip, douchebak, lavabo 
(geëmailleerde ceramiek, acryl, 
porselein), douchescherm (glas, plastic), 
kraanwerk in inox, wandtegels (geen 
kalk), siliconendichtingen.

 � Loopt niet uit.

 � Zonder gevaar voor septische putten 

Sanitair, kranen, muurtegels.

Reiniger voor  
acryl - anti-kalk

 �  Verwijdert dagelijks zeepresten 
en kalkaanslag op: badkuipen, 
douchebakken en lavabo’s van acryl.

 �  Behoudt de glans zonder de 
ondergrond aan te tasten of te 
bekrassen. 

 �  Creëert een pareleffect voor een 
streeploos droog resultaat.

 �  Vertraagt het opnieuw vuil worden en 
maakt de volgende onderhoudsbeurten 
gemakkelijker.

 �  Compatibel met inox en chroom, reinigt 
de kranen en de hydrotherapiestralen.

 �  Compatibel met septische putten.

Behoudt de glans, niet bijtend.

Ontkalker  
voor sanitair(1)

 �  Reinigt, ontkalkt grondig en ontgeurt de 
sanitaire voorzieningen. 

 �  Voor: WC, wastafel, bidet, urinoir, WC-
bril, douchebak, badkuip, muurtegels, 
voegen van kraanwerk in inox…*

 �  Ook om kalkaanslagen en roestvlekken 
te verwijderen. 

Vernieuwt de verkalkte 
oppervlakken.

Douchecabinereiniger anti-kalk(1)

 �  Reinigt en verwijdert sporen van kalk. Maakt het oppervlak glad en 
glanzend.   

 �  Voor: douchecabine, douchebak, douchescherm, kraanwerk, niet 
kalkachtige wandtegels, voegen...

 �  Geschikt voor: ceramiek, porselein, synthesehars, witte of gekleurde 
acryl, geëmailleerd gietijzer, chroom, glas, plastic, tegels (geen 
kalksteen).

 � Zonder gevaar voor septische putten.

Laat alle oppervlakken glanzen zonder te krassen.

* Tenzij contra-indicatie door de fabrikant. (1) Gevaarlijk product. Volg de voorzorgsmaatregelen.
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Cuisine Cuisine

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40395 1 kg Ø70/H285 12
3 365000 40395 2

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40390 750 ml L100/H260/P50 6
3 365000 40390 7

BEST

BEST

WC WC

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40703 2 L L135/H218/P95 2
3 365000 40703 5

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40702 750 ml L100/H260/P50 6
3 365000 40702 8

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

5553 2 x 40 g L200/H145/P35 11
3 365000 05553 3

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

5554 2 x 40 g L200/H145/P40 9
3 365000 05554 0

WC
klassiek toilet Toiletblokjes

Superkrachtig kalk verwijderend  
WC poeder(1) 

 �  Bruisend poeder: werkt doeltreffend in op de wanden en bodem van 
de WC-pot, zelfs in aanwezigheid van veel kalkaanslag.

 �  Compatibel met de beerput, bij een gemiddeld gebruik van 2 keer 
per week*.

Voor wanden en bodems van WC-potten, ook in 
aanwezigheid van veel kalkaanslag.

Superkrachtig kalk verwijderend  
WC gel(1)

 �  Ontkalkt de closetpot grondig, ook onder de rand.

 �  Compatibel met septische putten, bij een gemiddeld gebruik van 
2 keer per week*.

Compatibel met septische putten.

Ontkalker WC vergruizer(1)

 �  Onderhoudt en ontkalkt de WC pot en het vermalermechanisme van 
WC vergruizers. 

 �  Behoudt de bestanddelen van de vergruizer die gevoelig zijn voor 
agressieve chemische producten. 

 � Ook geschikt voor de wc potten van chemische toiletten.

 �  Compatibel met een septische put.

Ontkalkt en behoust het mechanisme van de vergruizer.

Gel WC(1)

 �  Ontkalkt, reinigt grondig en ontgeurt.

 � Geen javel, geen sterke zuren.

 � Fris parfum zonder allergenen.

Ecologische gel formule..

Toiletblokjes met javel(1)

 � Reinigt, ontgeurt en beschermt de glans van de toiletpot,  
    zelfs onder het waterniveau. 

 �  Voorkomt de onaangename afzetting op de bodem van de toiletpot.

 � Zonder gevaar voor de septische putten.

Reinigt en ontgeurt.

Toiletblokjes blauw water(1)

 �   Reinigt, ontgeurt en gaat een permanente strijd aan tegen 
kalkafzetting. 

 � Kleurt het water lagune blauw.

 � Zonder gevaar voor de septische putten.

Ontkalkend effect

* Tenzij contra-indicatie door de fabrikant. (1) Gevaarlijk product. Volg de voorzorgsmaatregelen.

WC vergruizer klassiek toilet
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Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40360 500 g L142/H152/P55 4
3 365000 40360 0

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40361 500 g L142/H152/P55 4
3 365000 40361 7

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40350 1 L L118/H245/P64 6
3 365000 40350 1

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40705 1 L L118/H245/P64 6
3 365000 40655 7

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40354 1 L L118/H235/P64 6
3 365000 40354 9

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40353 1 L L118/H235/P64 6
3 365000 40353 2

BEST

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40352 1 L L118/H235/P64 6
3 365000 40352 5

BEST

Langdurig 
onderhoud septische 
putten 6 maanden

 �  Voorkomt verstoppingen.

 �  Voorkomt geurtjes. 

 �  Vermindert de ruimtijden.

Ideaal voor tweede verblijf.

Langdurige activator 
septische putten(1)

 �  Wordt in grote hoeveelheden 
toegevoegd. 

 �  Breekt cellulose af (papier, 
maandverband e.d.).

 �  Lost de aan het oppervlak 
gevormde korsten op.

 �  Verwijdert vieze geurtjes.

 �  Ideaal voor een vakantiewoning 
dankzij de micro-ingekapselde 
actieve bestanddelen.

Verstopte, geleegde of 
ongebruikte septische putten.

Alle binnenvloeren Ontstoppen en heractiveren

Biologische ontstopper - afvoeren(1)

 �   Ontstopt gootstenen, lavabo, douches, badkuipen en alle soorten 
WC’s.

 �  Zonder zuur, zonder soda: bevat nietpathogene bacteriën en enzymen 
die op biologische wijze het organische afval (zeep, voedingsresten 
e.d.) vernietigen en de vieze geurtjes verwijderen.

 � Verwijdert vieze geurtjes.

 �  Ideaal voor leidingen die zijn verbonden met een septische put of een 
vetafscheider.

 � Compatibel met plastic, chroom en metaal.

Gootsteen, wastafel, douche, bad.

Biologische Ontstopper(1)

 �  Ontstopt en ontgeurt WC’s, lavabos.

 � Ontstopt en ontgeurt WC’s, lavabos..

 � Zonder zoutzuur.

Onststopt en ontgeurt

Punctuele ontstopping

Express 
ontstopper(1)

 �  Dankzij de sterke soda 
concentratie van deze 
gelformule (> 30 %) 
concentreert de Express 
Ontstopper zich op de 
verstopping en is het niet 
nodig het stagnerend water 
van te voren te verwijderen.

 �  Binnen 5 minuten reageert het 
op vet, voedsel, zeep, haar en 
loopt het water weg.

Gootsteen, wastafel, 
douche, bad.

Vloeibare ontstopper 
met soda(1)

 �  Gebruik het product regelmatig om 
leidingen in goede staat te houden, 
of zodra u een vieze geur of het 
langzaam wegstromen van het 
water opmerkt.

 �  Vernietigt snel de vieze geurtjes, 
voorkomt verstoppingen en laat 
een lekkere geur achter.

 �  Werkt op biologische wijze doordat 
enzymen vetten, zeepresten en 
organisch afval die zich ophopen 
op de binnenwanden van de 
leidingen verwijderen.

 �  Ideaal voor installaties die in 
verbinding staan met een septische 
put of een vetafscheider.

 �  Compatibel met plastic, metalen en 
legeringen.

Gootsteen, wastafel,  
douche, bad.

Punctuele ontstopping

BEST

Ontstoppingsgel met soda- afvoeren(1)

 �  Dankzij haar gelformule, concentreert het product zich op de 
verstopping en reageert het snel op: organische stoffen, vet, haar zelfs 
in stagnerend water.

 � Vernietigt slechte geuren.

 �  Niet schadelijk voor email noch voor afvoeren (zelfs plastic 
afvoerbuizen).

Gootsteen, wastafel, douche, bad.

(1) Gevaarlijk product. Volg de voorzorgsmaatregelen.
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Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40357 1 L L118/H235/P64 6
3 365000 40357 0

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40356 900 ml L118/H235/P64 6
3 365000 40356 3

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40341 500 g Ø62/H237 12
3 365000 40341 9

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40655 1 L L118/H235/P64 6
3 365000 40655 7

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40653 1 L L118/H245/P64 6
3 365000 40653 3

BEST

Ontstopper voor haren(1)

 �  Gegeleerde formule op basis van potas en bleekmiddel. Lost in 30 
minuten volledig op, de aanwezige keratine in het haar, lichaamshaar 
en nagels.

 �  Gebruik bij verstopping of trage stroming van baden, douches, 
gootstenen.

 �  Richt zich op de verstopping, zelfs als er water in de leiding zit.

Lost haren op na 20 min.

WC-Ontstopper - afvoeren(1)

 � Lost organisch materiaal en toiletpapier op.

 �  Formule zonder zwavelzuur, op basis van potas en versterkt met bleekmiddel. 

 � Voldoet aan regelgeving.

 � Geschikt voor conventionele toiletten. 

 � Niet geschikt toiletten met vergruizer.

Te reserveren in WC.

 Ontstopper microkorrels - afvoeren(1)

 �  Ontbindt verstoppingen snel, lost alle organische materialen, vetten, 
haren, integraal op. 

 �  Verwijdert vieze geuren.

 � Niet schadelijk voor het email noch voor de buizen (zelfs uit plastic).

 � Niet gebruiken op aluminium.

Gootsteen, wastafel, douche, bad.

Onderhoud bleekwater 
afvoeren(1)

 �  Reinigt de leidingen grondig.

 �  Verwijdert en voorkomt vieze geuren.

 � Vermijdt bezinksels en verstoppingen.

 �  Geschikt voor lavabo’s, badkuipen, 
douches, gootstenen… (tenzij anders 
aangegeven door de fabrikant).

Gootsteen, wastafel, douche, bad.

MET BLEEKWATER

Biologisch onderhoud 
afvoeren(1)

 �  Gebruik het product regelmatig om 
leidingen in goede staat te houden, of 
zodra u een vieze geur of het langzaam 
wegstromen van het water opmerkt.

 �  Vernietigt snel de vieze geurtjes, voorkomt 
verstoppingen en laat een aangename geur 
achter.

 �  Werkt op biologische wijze doordat 
enzymen vetten, zeepresten en organisch 
afval die zich ophopen op de binnenwanden 
van de leidingen verwijderen.

 �  Ideaal voor installaties die in verbinding 
staan met een septische put of een 
vetafscheider.

 �  Compatibel met plastic, metalen en 
legeringen.

Gootsteen, wastafel, douche, bad.

Regelmatig onderhoud

(1) Gevaarlijk product. Volg de voorzorgsmaatregelen.
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Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40278 500 ml L110/H277/P45 6
3 365000 40278 8

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40330 500 ml L110/H277/P45 6
3 365000 40330 3

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40277 500 ml L110/H277/P45 6
3 365000 40277 1

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40223 1 L L118/H200/P62 6
3 365000 40223 8

BEST

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40558 1 L L118/H235/P64 6
3 365000 40558 1

Teak- en exotisch hout

Terrassen

Groene aanslag

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40402 6 L L186/H325/P127 2
3 365000 40402 7

1169 10 L H309/P195/L228 1
3 365000 01169 0

2023

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40332 1 L L118/H245/P64 4
3 365000 40332 7

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40314 1 L L118/H245/P64 4
3 365000 40314 3

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40336 2 L L135/H220/P95 2
3 365000 40336 5

Oppervlakken buiten Oppervlakken buiten
Oppervlakken buiten

Reiniger barbecue en accessoires(1)

 � Lost herhaaldelijk ingebrand vet op van barbecues, grills,    
    braadschalen en andere accessoires.

Roosters & Accessoires.

contact
voedsel

Reiniger PVC-alu deuren 
en ramen(1)**

 �  Reinigt en verfraait deuren, dakgoten, 
rolluiken, tuinhekken in PVC, kaders van 
grote ramen in PVC of aluminium.

Reinigt en vernieuwt.

Dagelijkse reiniger hars 
PVC tuinmeubelen(1)

 � Voor een regelmatige reiniging van uw 
    tuinmeubilair.

 �  Multi-oppervlakken: geschikt voor 
tuinmeubilair van plastic, composiet, 
gevlochten kunststof, textileen, glas, 
steen, beton e.d.

 � �Efficiënt�op�voedselresten,�vetvlekken�en�dagelijks vuil.

Multi-oppervlakken: reinigt 
vetvlekken en voedselresten.

Beschermende teakolie(1)

 � Natuurlijke olie.

 � Beschermt het meubilair van teak- en 
     exotisch hout tegen water, 

 � vet en de zon.

 � Voedt grondig, en beschermt tegen 
    uitdroging en het grijs worden.

Versterkte werking tegen vlekken 
en vet.

Bescherming

Reinigingsmiddel/
ontgrijzer teak- en 
exotisch hout(1)

 �  Verwijdert hardnekkig stof en vuil.

 � Neemt vergrijzing weg op hout.

 � Voor meubels, pergola’s, tuinhekken e.d.

Verwijdert hardnekkig stof en vuil.

Voorbereiding

Composiet, gevlochten kunststof, 
textileen, glas, staal, steen, beton(1)

 � Verwijdert groene aanslag op: vezelcement, cement, bakstenen,    
    dakpannen, verf, hout, leisteen, gips, natuursteen, marmer, 
    buitentegelvloeren.

 � Werkzaam vanaf de eerste 24 uren en blijft werkzaam, ook al     
    regent het de dag erna.

 � Compatibel met het gebruik van een terugwinningssysteem  
    voor water.

Voor vloeren, muren en daken.

effectief

Geconcentreerde 
reiniger voor 
houten terrassen

 �  Ideaal om voedselresten 
en vetvlekken te 
verwijderen.

 � Ideaal om groene aanslag 
    op houten terrassen te 
    verwijderen.

 � Geeft de oorspronkelijke  
     kleur aan het hout terug.

Verwijdert vetvlekken 
en verfraait de glans 
van het hout

Onderhoud

Ontvettende 
vuilverwijderaar 
buitenvloeren(1)

 �  Verwijdert moeiteloos voedingsvetten, 
minerale oliën en verschillende soorten 
vuil op cement, tegels, terracottategels, 
klinkers e.d.

Tegels, cement, terracottategels, 
klinkers e.d.

Geconcentreerde 
ontgrijzer voor 
houten terrassen(1)

 � Reinigt en verwijdert de 
     grijze laag grondig.

 � Geeft het hout zijn 
     oorspronkelijke kleur terug. 

 �  Wordt punctueel op vloeren 
en buitenroosters gebruikt, 
voor en na het seizoen als de 
vloer onbewerkt blijft.

 � Hoog rendement: tot 120 m².

Geeft de oorspronkelijke 
kleur aan het hout 
terug.

Voorbereiding

(1) Gevaarlijk product. Volg de voorzorgsmaatregelen.
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Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40254 1 L L118/H245/P64 6
3 365000 40254 2

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40324 1 L L118/H245/P64 6
3 365000 40324 2

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40721 1 L L118/H245/P64 6
3 365000 40721 9

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40275 500 ml L110/H277/P45 6
3 365000 40275 7

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40149 200 ml Ø92/H65 4
3 365000 40149 1

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1232 x72 L130xP80xH300 12
3 365000 01232 1

1233 x96 L132,5xP62xH190 12
3 365000 01233 8

1234 x144 L170xP100xH380 12
3 365000 01234 5

 Vierkant vuurstarter

 �  Snelle aanmaak. 

 �  10 minuten verbranding.

 � 100% natuurlijk.

 � Palmolievrij.

 � Geurloos.

De traditionele aanmaakproducten in alle formaten.

2023

Grote klussen

Express reiniger voor 
inzethaarden(1)

 �  Voor de oplossing van roet en teer.

 � Tast de isolerende voegen niet aan.

Voor een inzethaard met 
brandschone ruiten.

Gietijzerhersteller(1)

 �  Geeft haarden, kachels en 
barbecues een mooie glans.

Herstelt alle gietijzeren 
onderdelen..

Intensief 
reinigingsmiddel 
tegelvloeren(1)

 �  Verwijdert hardnekkig vuil grondig en 
zonder moeite (vuil, vet, vidangeolie…).

 �  Ideaal voor de doelgerichte reiniging 
van zeer vuile tegelvloeren, poreus of 
niet poreus (vóór of na werken, verhuis, 
renovatiewerken…).

 � Eveneens geschikt voor plastic 
     vloeren.

Ideaal voor een doelgerichte 
zware reiniging.

Afbijter cement  
en mortel(1)

 �  Verwijdert sporen van hardnekkige 
cementresten, kalk, plaaster en roest op 
niet kalkhoudende tegels waaronder.

 � Keramische zandsteen.

 �  Ideaal na het plaatsen van de tegelvloer 
(tenzij anders aangegeven).

Verwijdert hardnekkige 
cementresten.

Schoonmaakmiddel vloeren  
en muren - Grote klussen(1)

 �  Reinigt en ontvet vuile wasbare muren en oppervlakken, tijdens 
grote klussen of vóór schilderwerkzaamheden.

 � Afspoelen is niet nodig, zodat u kostbare tijd bespaart voordat  
     u gaat schilderen.

 � Zelfs�efficiënt�in�koud�water. � Hoog rendement: 1 liter = tot 250 m².

Hoog rendement

(1) Gevaarlijk product. Volg de voorzorgsmaatregelen.

het keurmerk 
voor verantwoord 

bosbeheer
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Open haard &  
verwarmingsapparaten



Code Besnoeiing EAN Code

1711
3 365000 01711 1

1712
3 365000 01712 8

1713
3 365000 01713 5

Code Besnoeiing EAN Code

1714
3 365000 01714 2

1715
3 365000 01715 9

1716
3 365000 01716 6

Code Besnoeiing EAN Code

1701
3 365000 01701 2

1702
3 365000 01702 9

1703
3 365000 01703 6

Code Besnoeiing EAN Code

1721
3 365000 01721 0

1722
3 365000 01722 7

1723
3 365000 01723 4

Code Besnoeiing EAN Code

1724
3 365000 01724 1

1725
3 365000 01725 8

1726
3 365000 01726 5

Code Besnoeiing EAN Code

1727
3 365000 01727 2

1728
3 365000 01728 9

1729
3 365000 01729 6

L145/H275/P20 - E.P.D. 6 L145/H275/P20 - E.P.D. 6 L135/H370/P30 - E.P.D. 6 L240/H70/P120 - E.P.D. 10 L95/H90/P55 - E.P.D. 12 L95/H90/P55 - E.P.D. 12

HandschoenenHandschoenen

Ergonomisch:
comfortabel om 
te dragen.

Binnenkant 
van dik 
katoenjersey:
optimaal comfort 
en beperkt de 
transpiratie.

Anti-slipgreep:
voor een 
betere grip op 
voorwerpen.

Ergonomisch:
comfortabel om 
te dragen.

Binnenkant van 
gevlokt katoen:
optimaal comfort 
en beperkt de 
transpiratie.

Omgezoomde 
rand:
voorkomt dat 
vloeistoffen op de 
huid druppelen.

Anti-slipgreep:
voor een 
betere grip op 
voorwerpen

Anti-slipgreep:
voor een 
betere grip op 
voorwerpen.

Ergonomisch:
comfortabel om 
te dragen.

Binnenkant van 
gevlokt katoen:
optimaal comfort 
en beperkt de 
transpiratie.

Omgezoomde 
rand:
voorkomt dat 
vloeistoffen op de 
huid druppelen.

Goede tastgevoeligheid: 
perfect voor precisiewerkjes.
Binnenkant gepoederd: beperkt de transpiratie.
Uitwisselbaar: voor de rechter- en linkerhand.

Goede tastgevoeligheid: 
perfect voor precisiewerkjes.
Uitwisselbaar: voor de rechter- en linkerhand.

Goede tastgevoeligheid: 
perfect voor precisiewerkjes.
Binnenkant gepoederd: beperkt de transpiratie.
Uitwisselbaar: voor de rechter- en linkerhand.

wegwerpHerbruikbaar

Huishoud handschoenen 
verstevigt

 �  Aanbevolen voor 
dagelijkse schoonmaak 
(afwas, schoonmaak etc.).

 � �Zeer�flexibel�en�resistent.

Huishoud handschoenen  
hoge bescherming

 �  Aanbevolen voor moeilijke 
reiniging met chemicaliën, 
irriterende of bijtende 
stoffen.

 �  Twee materialen : 
neopreen en latex voor 
meer bestendigheid tegen 
chemicaliën.

Werkhandschoenen

 �  Aanbevolen voor doe-
het-zelfwerk (muren 
reinigen, werk aan de 
auto…).

 �  Dik, waterdicht en 
zeer resistent. Voor 
werkzaamheden 
binnen en buiten.

Latex handschoenen

 �  Aanbevolen voor het afwassen, kleine werkjes 
(routineonderhoud, doe-het-zelf).

 � Zeer soepel.

Verstevigde latex hand-
schoenen

 �  Aanbevolen voor het 
afwassen, kleine werkjes 
(routineonderhoud, doe-
het-zelf).

 � Soepel en resistent.

 �  Gemakkelijk aan en uit 
te doen.

Verstevigde vinyl hand- 
schoenen

 �  Aanbevolen voor het 
afwassen, kleine werkjes 
(routineonderhoud,  
doe-het-zelf).

 �  Goed voor mensen die 
allergisch zijn of een 
intolerantie hebben voor 
latex.

Info

Neopreen
Neopreen is een synthetische latex. De combinatie van de 2 materialen (neopreen + latex) 
zorgt voor een betere bescherming tegen kleine chemische risico’s.

Info

Natuurlijke latex
Latex is een natuurlijk materiaal dat afkomstig is van de rubberboom. Het is zeer elastisch en 
comfortabel, benadert de textuur van de huid en voelt gegarandeerd goede aan. Daarnaast 
is het van nature waterdicht en biedt het een goede bescherming tegen vloeistoffen.
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Code Qté Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1397 x2 L135/H115/P35 20
3 365000 01397 7

Code Qté Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1398 x2 L135/H115/P35 16
3 365000 01398 4

Code Qté Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1390 x3 L152/H90/P20 16
3 365000 01390 8

Code Qté Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1393 x2 L155/H230/P80 12
3 365000 01393 9

Code Qté Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1370 x2 L135/H115/P35 16
3 365000 01370 0

Schuursponsen

Code Qté Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1399 x2 L190/H160/P30 12
3 365000 01399 1

Code Qté Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1400 x2 L190/H160/P40 12
3 365000 01400 4

Code Qté Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1365 x2 L182/H120/P35 15
3 365000 01365 6

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1360 x1 L90/H135/P55 14
3 365000 01360 1

Code Qté Afmet. in mm E.P.D GEN COD

1362 x1 L170/H115/P50 10
3 365000 01362 5

Code Qté Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1361 x1 L10/H15/P3,5 24
3 365000 01361 8

Sponsen Sponsen

Info

2 types schuurmiddelen
 �  Polyester schuurt zonder te krassen.

 �  De groene kant voor dagelijks schuren van 
de vaat.

Schuursponsjes X2

 �  Voor dagelijks reinigen van minder kwetsbare oppervlakken (vaat, 
aanrecht, fornuis enz.).

 Uw bondgenoot bij de vaat.

Absorptie Weerstand Schuren

3 schuursponzen

 �   Schuursponzen voor dagelijks 
gebruik: borden, bestek, 
werkvlak, aangekoekte schaal, 
ovenrooster…

 �  Sterk schurende groene kant: 
niet geschikt voor kwetsbare 
oppervlakken.

Dik en bestendig..

Niet krassende 
staalwolsponsen X2

 �  Aanbevolen voor dagelijks  
schrobben: vaat, bestek, aanrecht, 
aangebouwd werkblad, ovenrooster…

 �  Geschikt voor alle oppervlakken, zelfs 
kwetsbare.

 �  Maakt verbrand vuil en vet 
gemakkelijk los zonder krassen.

Schrobben zonder te krassen.

Absorptie Weerstand Schuren

Niet krassende 
sponsen X2

 �  Reinigen van kwetsbare 
keukenoppervlakken (keramische  
of inductiekookplaat, anti-
aanbaklaag, enz.).

 �  Verwijdert vetspatten,  
zonder te krassen.

Schoon zonder krassen..

Absorptie Weerstand Schuren

Sanitairsponsen X2

 �   Maken de hele badkamer schoon 
zonder te krassen.

 �  Verwijdert kalkaanslag, zeepresten, 
tandpasta.

De badkamerspecialisten.

Absorptie Weerstand Schuren

 Microvezelsponsen X2

 � Zeer absorberend en krassen niet.

 �  Ideaal nat reinigen van alles: keuken, 
sanitair, gladde oppervlakken… en 
droog om oppervlakken af   te stoffen.

 �  Tweezijdig: 1 zijde met lange lussen 
voor het reinigen van vuil en 1 zijde 
met�fijne�lussen�voor�perfect�en�
streeploos afstoffen.

 �  Formaat : 12,5 x 8,5 x 2,5 cm per 
spons.

 �  Wasbaar op 60 °C.

Microvezeldoeken binnen 
handbereik.

Absorptie Weerstand Ultwringen

Dubbelzijdig Microvezel 
technologie

Plantaardige  
spons X2

 � Reinigen alles in huis.

 �  Zacht en geschikt voor alle 
oppervlakken.

 � Zeer absorberend.

 �  Scheurbestendig.

Sponzen om dagelijks te 
gebruiken.

Absorptie Weerstand Ultwringen plantaardige 
vezels

Wondersponsen X2

 �  Zeer krachtig : voor het 
verwijderen van hardnekkig vuil 
en vlekken.

 � Gebruik: binnen/buiten.

 �  Groot formaat : 12,5 x 8,5 x 2,5 
cm per spons.

Reinheid binnen handbereik.

Absorptie Weerstand Schuren

Spons voor de grote schoonmaak 

 �  Aanbevolen om auto’s, luiken, 
tuinmeubelen te wassen...

 �  Groot formaat: voor 
het reinigen van grote 
oppervlakken.

 � Zeer absorberend en resistent.

 �  Maximale schuimkracht.

 �  Kan met bleekmiddel worden 
gebruikt (30 ml/100 ml water).

Soepel en ergonomisch.

Absorptie Weerstand Schuren
synthetisch

 �   Grote maat.

 �  Tweezijdig voor 2 
gebruiksmogelijkheden (schuren, 
reinigen & absorberen/spoelen)

 �Kleuren aangepast aan de marktcodes.

 �  Dubbel afgestikt: hogere 
bestendigheid.

 �  Binnenschuim van zeer 
absorberende, en goed uitwringbare 
polyurethaan.

 �  Machinewasbaar voor een langere 
levensduur.

Elke kant een ander 
gebruiksdoel!

Karweispons voor grote klussen

 �  Ideaal voor omvangrijke reiniging, behang verwijderen, wassen 
van de muren en plafonds.

 �  Zeer absorberend en resistent, veegt oppervlakken perfect af.

 � Gemakkelijk uit te spoelen en uit te wringen.

 �  Kan met bleekmiddel worden gebruikt (30 ml/100 ml water).

Spons voor doe-het-zelvers.

Absorptie Weerstand Ultwringen

plantaardige 
vezels

Microvezelspons 
voor grote klussen
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Code Qté Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1314 x1 L180/H220/P10 12
3 365000 01314 4

TECHNOLOGIE
MICROFIBRE

Code Qté Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1334 x1 L180/H220/P10 12
3 365000 01334 2

Code Qté Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1312 x1 L140/H220/P10 12
3 365000 01312 0

Code Qté Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1313 x1 L140/H220/P10 12
3 365000 01313 7

Code Qté Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1350 x2 L175/H190/P20 10
3 365000 01350 2

Microvezels en doeken
Microfibres

Doekjes & dweilen

Info

Microvezels
 �  Microvezels zijn microscopisch kleine vezels 
die in elkaar verstrengeld zijn. 

 �  100 keer dunner dan een haar, 
vermenigvuldigen ze de contactpunten op 
het te reinigen oppervlak.

 �  Als ze droog zijn, vangen ze het stof op, 
zodat het zich niet opnieuw kan afzetten.

 �    Vochtig gebruik :   ontvet, veegt en doet de 
glans moeiteloos herleven, voor een diepe 
reiniging en een perfect resultaat.

3D microvezeltechnologie
 �  De 3D-technologie verhoogt het vuil 
verwijderend effect op oneffen vloeren, zelfs 
in voegen. Het laat de dweil beter glijden.

 �  Het ontvet en verwijdert moeiteloos 
hardnekkige vlekken, veegt en doet de 
glans herleven voor een perfect resultaat.

Code Qté Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1322 x1 L225/H295/P10 12
3 365000 01322 9

Code Qté Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1324 x1 L255/H285/P10 12
3 365000 01324 3

Code Qté Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1331 x1 L180/H220/P10 12
3 365000 01331 1

Code Qté Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1333 x1 L180/H220/P10 12
3 365000 01334 2

Code Qté Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1332 x1 L170/H230/P10 12
3 365000 01332 8

Microvezel speciaal  
voor leder

 �  Gebruik hem droog, nat of met 
Starwax-lederreinigers.

 �  Ideaal voor de bank, de auto, zadels, 
kleding, schoenen…

 �  Fluwelen textuur.

 �  Niet-krassend en niet-pluizend, voor 
een streeploze afwerking

Voor reinigen, ontvetten 
en laten glanzen van alle 
leersoorten.

Microvezel speciaal 
voor ruiten 

 �  Reinigt en laat glazen oppervlakken 
(ramen, spiegels ...), aluminium en 
roestvrij staal glanzen.

 � Streeploze afwerking.

 � Wasbaar op 60 °C.

 �  Formaat: 32 x 36 cm.

Voor perfect afvegen..

Multifunctionele 
microvezeldoekjes

 �   Droog gebruikt om stof te 
verwijderen.

 �  Vochtig om te reinigen en 
ontvetten.

 �  Wasbaar op 60°C.

 �   Formaat: 32 x 36 cm. 

Droog of vochtig te gebruiken.

High-tech 
microvezeldoekjes

 �  Ontstoft, en verwijdert 
vingerafdrukken zonder krassen.

 �  Zeer zacht, ideaal voor kwetsbare 
oppervlakken.

 � Wasbaar op 60°C.

 � Formaat: 32 x 36 cm. 

Perfect voor schermen.

Microvezel voor 
keramische- & 
inductiekookplaten

 �  Tweezijdig: 1 ruwe kant, om vlekken en 
vetspatten te reinigen zonder te krassen.  
1 absorberende kant, om de oppervlakken 
af te vegen zonder sporen achter te laten.

 � Wasbaar op 60°C.

 � Formaat: 30 x 30 cm.

Ideaal voor kwetsbare oppervlakken.

Speciale 
stofhandschoen

 �  Gebruik droog om vingerafdrukken 
te verwijderen en stof op te vangen 
zonder dat het opnieuw verspreidt.

 �  Ideaal voor meubels, beeldschermen, 
touch tablets, camera’s…

 �  Ultrazachte, niet-krassende, lange 
vezels.

Maximaal ektrostatisch 
vermogen.

ELEKTROSTATISH 
EFFECT

Tweezijdige handschoen 
multi-oppervlakken

 �  Gebruik hem droog, nat of met 
Starwax-reinigers.

 �  Handig voor de dagelijkse 
schoonmaak van de keuken, 
badkamer, tuinmeubilair of zelfs de 
auto…

 �  Een niet-krassende kant om 
vastzittend, zelfs hardnekkig vuil te 
verwijderen.

 �  Een kant met lussen om water en vet 
op te vangen en voor een streeploze 
afwerking.

 � Niet-pluizend of krassend.

Ideaal voor het hele huis.

Dubbelzijdig

 Microvezel dweil voor 
gladde vloeren 

 � Droog gebruikt om stof te verwijderen.

 � Vochtig om te reinigen en ontvetten.

 � Wasbaar op 60°C.

 � Formaat: 50 x 60 cm..

Voor het regelmatige onderhoud 
van gladde vloeren.

 Grondig reinigende 
microvezel dweil voor 
elke vloer

 �  Reinigt, ontvet en maakt alle vloeren 
stralend schoon, zelfs ongelijke omdat 
het beter glijdt..

 � Moet vochtig gebruikt worden.

 �  Wasbaar op 60°C.

 �  Formaat: 50 x 60 cm..

Een perfect schone vloer.

Stofdoeken  X2

 �  Droog of met ontstoffer te gebruiken.

 � Zeer zacht en geschikt voor de meest

 � delicate oppervlakken.

 � Wasbaar op 40 °C.

 � Formaat: 40 x 50 cm.

Voor afstoffen en glans.
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Code Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1610 L90/H230/P25 10
3 365000 01610 7

Code Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1562 L135/H80/P10 6
3 365000 01562 9

Extra platte & lange plumeau 

 �  Verwijdert stof, haren en vuil van grote 
huishoudelijke apparaten, banken… 

 � Extra lang, onbreekbaar en ultra flexibel.

 � Droog of nat te gebruiken. 

 �  Onbreekbare en verwijderbare plastic staaf om de 
microvezel in de machine te kunnen wassen.

Perfect voor moeilijk bereikbare plaatsen.

Code Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1626 L250/H220/P90 6
3 365000 01626 8

Code Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1624 L380/H240/P40 6
3 365000 01624 4

Code Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1620 L350/H235/P45 6
3 365000 01620 6

Code Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1621 L300/H330/P40 6
3 365000 01621 3

Code Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1622 L225/H240/P25 6
3 365000 01622 0

Code Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1666 L115/H325/P45 12
3 365000 01666 4

Code Inh Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1688 x1 L110/H195/P60 12
3 365000 01688 6

Code Afmet. in mm E.P.D EAN Code

1687 Ø60/H230 6
3 365000 01687 9

BEST

Code Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40851 L130/H285/P30 6
3 365000 40851 3

BEST

ToebehorenToebehoren

Expert-raamwisser

 �  Verstelknopje voor moeilijk toegankelijke plekken.

 �  Licht en ergonomisch voor een moeiteloze reiniging

 �  Kan eenvoudig overal bij dankzij het kleine formaat: 25 cm.

Efficiënt in een veeg.

 Inwasser

 �  Wordt voor de raamwisser gebruikt, om viezigheid te verwijderen.

 � Zeer breed: 38 cm.

Ideaal tegen hardnekkige vlekken.

Raamwisser

 �  Verstelknopje voor moeilijk toegankelijke plekken.

 �  Anti-druppel pvc-lipje om strepen te voorkomen.

 � Zeer breed: 35 cm.

Efficiënt tegen strepen.

 Ramenlapset:

 �  Microvezel reinigt en ontvet: 
De wisser wist het overtollige product voor een perfect resultaat.

Dubbele werking voor meer nauwkeurigheid.

Douchewisser

 � Met geïntegreerde zuignap.

Perfect om waterstrepen en 
kalkaanslag te voorkomen.

Voegenborstel

 �  Smalle kop, praktisch voor in de 
hoeken.

 �  Anti-slip ergonomische handgreep 
voor betere grip.

 � Roest niet.

 Schrobt effectief tegelvoegen, 
gaatjes en hoekjes.

Wasbare kleefborstel

 �  Verwijdert haar, stof, pluisjes en haren 
van kleding, bekleding, automatten…

 �  Opladen is niet nodig, de borstel is 
herbruikbaar.

 �  Beschermend omhulsel, ophanggat 
en ergonomische handgreep voor 
optimaal gemak.

 Zuinig: zonder opladen.

Schraper kookplaten

 �  Verwijdert zelfs verbrand vuil zonder 
krassen.

 � Intrekbaar beveiligingssysteem.

 �  Ook te gebruiken als raamschraper 
(verfsporen, vogelpoep ...).

Streeploos resultaat.

Rubberen borstel

 �  Vangt stof, pluis, haren van huisdieren en 
haren op stof en wol (kleding, zitbanken, 
gordijnen…) zelfs de meest kwetsbare

 �  Tweezijdig: 1 kant om grof af te stoffen, 
en 1 kant voor het nauwkeurige, of 
kwetsbare werk.

 �  Ergonomische bimateriaal steel dat 
beter in de hand ligt.

 � Nopjes 100% rubber.

Twee super efficiënte kanten.

Ontkalkingsbol

 �  Maakt het ontkalken van kranen (plastic, metaal enz.) gemakkelijker.

 �  Past zich aan de meeste kranen aan dankzij zijn elasticiteit.

 �  Bevestigingsinkeping voor een betere grip op de kraan en op de 
flacon met ontkalker.

Eenvoudig, gemakkelijk en efficiënt te gebruiken.

ELEKTROSTATISH 
EFFECT
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Bescherming tegen 
insecten

K.pro, doelgerichte en doeltreffende 
oplossingen om insecten in en rond het 
huis te bestrijden.

Alle insecten
Met meer dan 55 jaar knowhow staat 
Kapo, het Franse merk van huishoudelijke 
insecticiden, steeds aan uw zijde om de 
sereniteit in huis te verzekeren.
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Code Hoeveelheid Afmet. in mm E.P.D EAN Code

3063 4 vallen L79/H242/P17 12
3 365000 03063 9

Code Hoeveelheid Afmet. in mm E.P.D EAN Code

3085 5 vallen L110/H222/P35 20
3 365000 03085 1

Code Cont. Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40515 400 ml Ø56/L253 6
3 365000 40515 4

Code Afmet. in mm Cond. unité Poids cial (kg) EAN Code

40516 Ø75/H140 6 x 100 g 1
3 365000 40516 1

(1) Gevaarlijk product. Volg de voorzorgsmaatregelen. (2) Wees voorzichtig met het gebruik van biociden. Lees voor ieder gebruik het etiket en de productinformatie. 
(3) TP 18 product. Verzeker u er voor ieder gebruik van dat dit noodzakelijk is, vooral op openbare plaatsen.  

Gebruik zoveel mogelijk alternatieve methodes en producten met een lager risico voor de gezondheid van mens en dier en voor het milieu.

Vallen voor kakkerlakken  
en bakkerstorren

 �  Lokt systematisch insecten die vervolgens doodgaan en in de val blijven 
plakken.

 � Dubbel effect: curatief en preventief.

 �  Neutraliseert de eitjes en vermindert de vernieuwing van de populatie.

 � Gemakkelijk te gebruiken en te plaatsen.

 � Schoon en geurloos.

 �  Extreem effectief dankzij zeer aantrekkelijk aas.

 �  Geschikt voor eengezinswoningen, opslagplaatsen, winkels, garages….

Lokt en neutraliseert insecten.

Kapo Bedwantsen X4

 � Doeltreffendheid getest in een onafhankelijk 
     laboratorium.

 � Discreet, preventief en curatief.

 � Zonder insecticide.

Bescherming in huis.

Insecticide tegen kruipende 
insecten spuitbus(1)(2)(3)

 �  Onmiddellijk effect: doodt bij contact.

 �  Langdurige werking: beschermt gedurende 
verscheidene weken.

 � De bus kan in alle posities gebruikt worden.
TETRAMETRINE, [CAS 7696-12-0], 1,56 g/kg 
CYPERMETRINE, [CAS 52315-07-8], 1,99 g/kg, D. 
PHÉNOTRINE, [CAS 188023-86-1], 1,4 g/kg

Snelle werking.

Diatomeeënaarde(2)(3)

 �  Samengesteld uit 100% siliciumdioxide.

 �  Effectief tegen kakkerlakken, vlooien, bedwantsen, teken, mieren, 
bloedluizen bij pluimvee…

 � Tot 100 strekkende meter te behandelen.

 �  Praktisch en ergonomisch dankzij de meetdop.

 � Langdurig werkzaam: effectief tot 1 maand.

 �  Kan gebruikt worden in de omgeving  
van huisdieren (nissen, kooien, strooisel, kippenhokken,…)

 �  Elimineert door contact. 

 �  Product TP 18.
SILICIUMDIOXIDE [CAS 61790-53-2]:1000 gr/kg

Elimineert kruipende insecten.
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TP 19-producten en geen biociden

Code Cont. Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40510 400 ml Ø56/H253 12
3 365000 40510 9

Code Hoeveelheid Afmet. in mm E.P.D EAN Code

3005 4 linten L100/H125/P300 24
3 365000 03005 9

Code Hoeveelheid Afmet. in mm E.P.D EAN Code

3057 2 vellen + 6 
vliegenvallen L85/H227/P25 12

3 365000 03057 8

Code Hoeveelheid Afmet. in mm E.P.D EAN Code

3055 1 130 x 150 cm 7
3 365000 03055 4

Alle insecten Alle insecten 
TP 19-producten en geen biociden

Vliegende insecten Alle kruipende Insecten

Vliegenval

 �  Effectief, 75% van vliegen gevangen 
binnen 48 uur.

 � Zonder insecticide.

 � Discrete val, insecten niet zichtbaar.

 � Gemakkelijk te installeren.

Gemakkelijk en discreet. Vliegenvangerslint 

 �  Effectiviteit getest in een onafhankelijk laboratorium.

 �  Discreet: preventief en curatief.

 � Zonder insecticide.

Bescherming binnen in huis.

Info

Fruitvliegen ( drosophiles) ontwikkelen zich in 
de nabijheid van fruit en groenten, schillen. 
en sneller bij warme temperaturen. De val 
bevat een lokmiddel met azijn die de vliegen 
aantrekken en vangen in een kleverige val die 
hen immobiliseert.

Insecticide tegen alle 
vliegende insecten spuitbus

 � Doodt de vliegen, muggen, wespen, motten... 

 � Onmiddellijke werking.
TETRAMETRINE, [CAS 7696-12-0], 1,5g/kg 
PIPERONYL BUTOXIDE, [CAS 51-03-6], 16,2 g/kg

Snelle werking.

Kapo Hor

 �  Past op de meeste ramen.

 � Snelle en gemakkelijke installatie.

 � Zonder insecticide.

Fysieke barrière tegen insecten.



Nota’s

Code Afmet. in mm Cond. unité Poids cial (kg) EAN Code

 3117 L72/H240/ 
P22

10 x 2  
hangers 1,5

3 365000 03117 9

Code Hoeveelheid Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40525 set van 2 L190/H295/P185 14
3 365000 40525 3

Code Cont. Afmet. in mm E.P.D EAN Code

40514 400 ml Ø56/H253 6
3 365000 40514 7

Code Hoeveelheid Afmet. in mm E.P.D EAN Code

3050 2 vallen L95/H192/P20 14
3 365000 03050 9

BEST

Code Afmet. in mm Cond. unité Poids cial (kg) EAN Code

3119 L102/H180/ 
P188*

24 x 2  
blaadjes 1

3 365000 03119 3

BEST

Anti-mot  
accordeonpapier(1)(2)(3)

 �  De blaadjes worden rechtstreeks  
tussen de kledij geplaatst.

 �  Aangeboden in display.

 � Vlekt niet.

 � �Gecertifieerd�door�Woolmark�Apparel�Care. � Produit TP18.

 �  TRANSFLUTHRINE, [CAS 118712-89-3],  
1000 g/kg.

Doodt motten en larven, idéaal voor 
hangkasten.

Kapo Cederhout  
10 x 2 hangers

 �  Geschikt voor wol, stoffen, bont, tapijten, 
kleding... 

 �  100% ceder, doordrenkt met aromatische 
etherische oliën.

 � Geen extra impregnering.

 �  Door het hout te schuren worden de 
geureigenschappen hersteld.

Ideaal om kasten en laden 
aangenaam te parfumeren.

(1) Gevaarlijk product. Volg de voorzorgsmaatregelen. (2) Wees voorzichtig met het gebruik van biociden. Lees voor ieder gebruik het etiket en de productinformatie. 
(3) TP 18 product. Verzeker u er voor ieder gebruik van dat dit noodzakelijk is, vooral op openbare plaatsen.  

Gebruik zoveel mogelijk alternatieve methodes en producten met een lager risico voor de gezondheid van mens en dier en voor het milieu.

Levensmiddelenmottenval(2)

 �  Lijmval op feromoonbasis, die mannetjes 
aantrekt. Ze blijven vastzitten en kunnen 
niet meer bevruchten. De reproductie 
stopt en de plaag neemt af. Gebaseerd op 
synthetisch feromoon: een geurstof die in 
de natuurlijke staat door vrouwelijke mijten 
wordt uitgescheiden

 �  6 weken constante effectiviteit. 

 �  Geschikt voor ruimtes waar voedsel aanwezig is.

 � Product TP 19.
ACETAAT VAN (9Z-12E)-TETRADECA-9,12-
DIËN-1-YLE [CAS 30507-70-1] 100% (2 mg per 
val) AMM nr. BE-0012380-0000

Besmetting gestopt door de 
reproductie te verhinderen.

7170

TP 19-producten en geen biociden

Levensmiddelenmotten

Motten 
Motten in kledij

Kleermotval

 �  Lijmvallen om in de kasten of 
lades te plaatsen

 �  Reukloos.

 � 3 maanden bruikbaar.

Om de aanwezigheid van 
motten te detecteren.

Insecticide tegen motten en 
larven spuitbus(1)(2)(3)

 �  Onmiddellijk en langdurig effect - Preventief effect.

 � Vernietigt: motten en hun larven.

 � Beschermt: wol, bont…

 � Aangename geur.
TETRAMETRINE, [CAS 7696-12-0], 1,1 g/kg 
PERMETRINE, [CAS 52645-53-1], 1,60 g/kg D. 
PHÉNOTRINE, [CAS 188023-86-1], 0,95 g/kg

Langdurige bescherming.




