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HET PROBLEEM

OPLOSSING ZEP

SLECHTE RESULTATEN 
Het komt vaak voor dat de was bij het uithalen uit de wasmachine niet perfect schoon is: Vlekken zijn nog aanwezig, 
het witgoed is vergrijsd, het tafelkleed verkleurd en de fijne was is kwetsbaar geworden of zelfs onherstelbaar bescha-
digd. Schoon en lekker geurend beddengoed is één van de hoofdkenmerken van hotelcomfort. Schoon en gedesin-
fecteerd beddengoed is de basisvereiste voor hygiëne in medische zorginstellingen en bejaarden- en verpleeghuizen. 
Perfect schoon tafellinnen met heldere kleuren maken restaurants nog aantrekkelijker. 

ONTBREKENDE OF INCOMPETENTE SERVICE
Het succesvol machinaal wassen hangt van meerdere factoren af: de wasmachine zelf, de waterkwaliteit, de chemische 
middelen, etc. Vaak verloopt dit proces niet optimaal en als er geen wasdeskundige aanwezig is, moeten de ontstane 
problemen door externe technici worden opgelost, met hoge kosten als gevolg.

HOGE KOSTEN
In het wasbudget bedragen de kosten voor chemische middelen slechts 7% van de totale kosten en daarom is het 
zeer belangrijk alle overige kosten te controleren: kosten van het personeel, elektrische energie, kosten ontstaan door 
beschadigd wasgoed, etc., waarbij deze kosten 
nog stijgen door onjuiste wasprogramma’s. Ook 
bij chemische middelen vertegenwoordigen de 
kosten per kilo slechts een klein aspect van de 
problematiek: de beslissende factor is de con-
trole op de KOSTEN IN GEBRUIK.

De door de firma Zep ontworpen oplossing is gebaseerd op een complete benadering van de klant. De oplossing be-
perkt zich niet alleen tot verkoop van producten maar omvat ook de opvolging van het wasproces in de wasmachine 
met alle bijbehorende aspecten en kan schematisch als volgt opgedeeld worden:

1. ANALYSE VAN HET WASPROCES 
Het wasproces in de wasmachine bestaat uit:
Voorbereiding – uitzoeken van de was, het kiezen van het meest geschikte wasprogramma.
Wassen in wasmachine - voorwassen, bleken, wassen en spoelen.
Slotfase – drogen en strijken.
Elke fase moet zorgvuldig worden uitgevoerd om qua kosten het optimale resultaat te verkrijgen.

2. PRODUCTEN, DOSEERSYSTEMEN EN WASPROGRAMMA’S
Het kiezen van producten en doseersystemen speelt natuurlijk een belangrijke rol, maar het instellen van de juiste 
programma’s is de beslissende factor voor de efficiency en effectiviteit van het proces.
De kwaliteit en hoge concentratie van Zep-producten samen met de veelzijdigheid en betrouwbaarheid van de doseer-
apparatuur garanderen altijd de beste resultaten MET CONCURRERENDE GEBRUIKSKOSTEN.

3. SCHOLING VAN HET PERSONEEL
De technische en commerciële adviseur van Zep geeft bij elk bezoek een praktische scholing aan de operators m.b.t. 
de kritische punten, waar de instructies en informatie het meest nodig zijn.

4. TECHNISCHE ASSISTENTIE EN PROBLEEMOPLOSSINGEN
Problemen voorkomen is nog altijd de beste oplossing!! De technische en commerciële adviseur van Zep zal zijn 
bezoeken aan uw bedrijf zodanig inplannen dat hij in staat is het wasproces te kunnen volgen en klaar staat om bij 
onverwachte problemen in te grijpen. Van elk bezoek maakt de technische en commerciële adviseur van Zep een 
SERVICE REPORT op.

OVERZICHT VAN KOSTEN 
IN EEN WASSERETTE

n Detergenten
n  Afschrijfkosten inrichting
n  Indirecte kosten 
n  Elektrische energie
n Prijs van linnen 
n Arbeidskracht 



DE PRODUCTEN

DOSEER SYSTEEM

Flüssig

PRODUCT TOEPASSING VORM VOORWAS WASSEN SPOELEN

ZLS 1 ALK Alkalisch wasmiddel Vloeibaar \ \

ZLS 2 TENSIO Neutraal wasmiddel Vloeibaar \ \

LAUNDRY 777 Compleet wasmiddel Vloeibaar \ \

ZLS 3 CHLOR Bleekmiddel Vloeibaar \

ZLS 4 SOFT ACID
Neutraliserende 
verzachter

Vloeibaar \

ZLS 5 OXY Bleekmiddel Vloeibaar \

ZLS 6 ACID Neutraliseermiddel Vloeibaar \

ZEP SMART LAUNDRY 3 / ZEP SMART LAUNDRY 5
Doseerpomp voor wasmachines met 3 of 5 
pompen: 
•	 Een maximale nauwkeurigheid en flexibiliteit 

door programmering van doseringen en tij-
den.

•	 Pompvermogen van 300 ml/min.
•	 Eenvoudige installatie, programmering en 

onderhoud.

ZEP SMART LAUNDRY 5

O.P.L. Scheda sopralluogo

CLIENTE

RIFERIMENTO Sig.(ra)

INDIRIZZO

CITTÀ

PROV.
TEL.

AGENTE

COD.

A - TIPOLOGIA DI CLIENTE

o ALBERGO

o CASA DI RIPOSO

o RISTORANTE

o OSPEDALE

o ALTRO: B - APERTURA ESERCIZIO

o TUTTO L’ANNO

o ESTIVA

o ESTIVA + INVERNALE

o ALTRO:

C - MACCHINE LAVATRICI

1  MARCA

MODELLO

CARICO KG

2  MARCA

MODELLO

CARICO KG

3  MARCA

MODELLO

CARICO KG

4  MARCA

MODELLO

CARICO KG

5  MARCA

MODELLO

CARICO KG

D - TIPOLOGIA DI BIANCHERIA LAVATA

o LENZUOLA
o ASCIUGAMANI SPUGNA

o ALTRO:

o TOVAGLIATO BIANCO
o INDUMENTI COLORATI

o ALTRO:

o TOVAGLIATO COLORATO
o DELICATI E LANA

o ALTRO:

E - QUANTITÀ BIANCHERIA LAVATA

 MACCHINA N° 1 N° LAVAGGI/GIORNO
 MACCHINA N° 4 N° LAVAGGI/GIORNO

 MACCHINA N° 2 N° LAVAGGI/GIORNO
 MACCHINA N° 5 N° LAVAGGI/GIORNO

 MACCHINA N° 3 N° LAVAGGI/GIORNO
F - NOTE

 
 

fIRMA CLIENTE: _______________________________

 

fIRMA VENDITORE: _______________________________

ZEP ITALIA s.r.l.

Via Nettunense, Km 25,000 - 04011 APRILIA (LT)
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CLIENTE

LAVABIANCHERIA

APPARECCHIATURA INSTALLATA

INDIRIZZO

MODELLO

CARICO

CITTÀ

PROV.

DATA

ORA

CONTROLLI EFFETTUATI

ANALISI
MACCHINA

PROCEDURE
RISULTATI

ACQUA
10 LIVELLI ACQUA

20 PRE-SELEZIONE

B M I

1 ADDOLCITORE
11 TERMOMETRI

21 CARICO MACCHINA
30 SMACCHIATURA

2 DUREZZA ACQUA fREDDA
12 TERMOSTATI

22 SCARICO MACCHINA
31 PUNTO DI BIANCO

3 DUREZZA ACQUA CALDA
13 VALVOLE SCARICO

23

32 PROfUMAZIONE

TESSUTI
14 PROGRAMMATORE

24

33 MORBIDEZZA

4 pH RESIDUO

15 CENTRIfUGA
25

34 RESISTENZA TESSUTO

5 Cl RESIDUO

16

26

35

6 fe RESIDUO

17

27

36

N° CONDIZIONI RISCONTRATE

AZIONI INTRAPRESE E ALTRI COMMENTI

ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE E ISTRUZIONI

CORRETTE PROCEDURE DI SELEZIONE o CORRETTE PROCEDURE DI CARICAMENTO o CORRETTO USO DEI PRODOTTI o

PRODOTTI

ZLS 1
ZLS 2

ZLS 3 ZLS 4 SOfT ZLS 4 ACID ZLS 5
ZLS 6

LAUNDRy 777

QUANTITÀ 

MAGAZZINO
ORDINE SUGGERITO

Q.TÀ COD.

PRODOTTO E CONfEZIONE
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VOORBEHANDELING

HANDMATIGE DOSERING

VOORWAS

LAUNDRY 777
Totaalwasmiddel voor wasserettes
Effectief bij het wassen van sterk vervuilde 
was. Vezel- en kleurvriendelijk. Verwijdert 
vlekken effectief, ook bij lage temperaturen. 
Bestemd voor machinaal wassen van elk type 
wasgoed bij elke temperatuur.

LAUNDRY SUPER
Compleet waspoeder voor machinaal wassen
Geparfumeerd, met optische witmaker voor 
katoen en polyester. Ook voor gekleurd was-
goed. Zeer economisch, ideaal daar waar lage 
bedrijfskosten noodzakelijk zijn. Witmaker is 
natriumperboraat-tetrahydraat. Verwijdert alle 
soorten vlekken maar is zeer vriendelijk voor 
vezels. 

PASTILAV
Tabletten voor het hygiënisch reinigen van 
wasgoed
Geconcentreerd wasmiddel voor alle textiel. 
Actief zuurstof, optisch blauwsel en een ver-
rukkelijk parfum ontgeuren en zuiveren het 
wasgoed. Bruistablet: lost zeer snel en ef-
ficiënt op, zelfs in koud water.

LAUNDRY SOFT
Wasmiddel voor wol en fijne vezels voor handwas 
en machinale was
Bestemd voor het reinigen van alle textielstof-
fen, vooral wol en fijne lingerie. Ook zeer fijne 
weefsels worden perfect en veilig gereinigd en 
de natuurlijke elasticiteit en zachtheid blijven 
intact. Excellente vlekverwijdering door een 
hoog aandeel aan detergenten.

MORBIDEL
Wasverzachter
Beschermt langdurig, verzacht en laat een 
aangename bloemengeur achter. Vriendelijk 
voor de handen. Vergemakkelijkt het strijken. 
Voorkomt het ontstaan van gele vlekken bij 
het strijken van witgoed. Werkt antistatisch op 
alle typen weefsels.

FABRIC REFRESHER
Verfrissende droogspray voor vezels en textiel
Verwijdert de meest hardnekkige geuren zoals 
tabak- en schimmelgeuren. Veroorzaakt geen 
vlekken op tapijt, stoffen, gordijnen. Zonder 
problemen is het product overvloedig te ver-
stuiven op de te behandelen vezels. Meerdere 
behandelingen zijn niet schadelijk.

LAUNDRY PRE-WASHING
Voorwasmiddel
Zeer economisch voorwasmiddel, ideaal daar waar lage 
bedrijfskosten noodzakelijk zijn. Verwijdert vlekken van het 
te behandelen wasgoed, maar is toch zeer vriendelijk voor 
vezels. Kan ook voor kleurwas worden gebruikt.

ZEOSPOT
Voor het voorbehandelen van vlekken
op textiel en weefsels
Ideaal voor het verwijderen van keukenvlekken, koffie-
vlekken, vlekken van sterke drank, frisdrank, bloed, make-
up, inkt, etc. Bevat speciale dempende middelen die een 
agressieve inwerking op textielstoffen voorkomen. Kan in 
alle waterhardheden worden gebruikt.

RUST STAIN REMOVER
Voor het voorbehandelen van roestvlekken
op textiel en weefsels
Kant-en-klaar product. Geschikt voor het verwijderen van 
roestvlekken. Zodanig ontwikkeld dat in het vuil doorge-
drongen en opgelost wordt nog voordat het in de wasma-
chine gewassen wordt. Kan in alle waterhardheden worden 
gebruikt. 

COSMETIC STAIN REMOVER
Voor het voorbehandelen van cosmeticavlekken
op textiel en weefsels
Kant-en-klaar product. Voor het verwijderen van make-up, 
geneesmiddelen-, schoensmeervlekken, etc. Zodanig ontwik-
keld dat het vuil doorgedrongen en opgelost wordt nog 
voordat het in de wasmachine gewassen wordt. Kan in alle 
waterhardheden gebruikt worden.

ZEP INDUSTRIES B.V.
ANTWERPEN/ANVERS (BE)
Tel. 02-3470117
Fax 02-3471395
www.zepindustries.be
sales@zep.be

ZEP INDUSTRIES B.V.
BERGEN OP ZOOM (NL)
Tel. 0164-250100
Fax 0164-266710
www.zepindustries.nl
info@zepbenelux.com

ZEP INDUSTRIES B.V.
BIELEFELD (DE)
Tel. 0521-174158
Fax 0521-5217114
www.zepindustries.de
sales@zepbenelux.com
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