
BIOLOGISCHE PRODUCTEN

“de kracht van bacteriën”

Geurbestrijding
 ODORSTROYER

Biologische geurbestrijder. Een kant-en-klaar product speciaal 
samengesteld om onaangename geuren snel, efficiënt en langdurig te 
verwijderen.

Afvoerbehandeling
 CANAZIM FORTE

Biologische behandeling van afvoerleidingen en vetbakken. 
Neutraliseert onaangename geuren en laat een frisse geur achter. 
Verbetert de doorstroming van uw vetvangput.

 LBA
Vloeibaar product dat niet-pathogene levende bacterieculturen bevat. 
Zeer geschikt om aanslag van vet, olie, cellulose, eiwit en zetmeel in 
sifons, afvoeren en riolering te voorkomen. Bevordert een goede werking 
van septictanks, afvoerputjes, slibvijvers, bezinkbassins en afvaltanks.

Reiniging en hygiëne
 BIO MOP

Hoogwaardige vloerreiniger, geurverwijderaar en vetoplosser  
voor gebruik in voedselverwerkende omgevingen. Naspoelen niet  
nodig. Bevat een mix van detergenten, emulgeermiddelen en  
speciaal geselecteerde non-pathogene bacteriën om complexe  
proteïnen, zetmeel en vet op te lossen.

 SANISPLASH
Krachtige biologische reiniger voor alle oppervlakken in  
sanitaire ruimten: vloeren,wasbakken, muren, douches, baden, spiegels, 
ramen, toiletten, urinoirs, inox, chroom, marmer, kunststof, ceramiek, 
acryl, enz. Verwijdert hinderlijke geur van urine.

 SUPER ROYAL FLUSH
Een ontgeurende toiletblok voor het reinigen en onderhouden  
van urinoirs. Wordt geleverd in een filter die past in alle standaard 
urinoirs. Bevat een sterk parfum met aangename kersengeur.

 AUTOSANITIZER
Automatisch hygiënesysteem voor gebruik in urinoirs en toiletten.
Reinigt en ontgeurt automatisch bij iedere spoelbeurt.

 KEMSOL
Geurverdrijvend renoveermiddel voor toiletten en urinoirs.  
Verwijdert vlekken en aanslag die onaangename geuren  
verspreiden. Geeft toiletpotten en urinoirs weer een nieuw uiterlijk.

 STAINLESS
Verfrissende dagelijkse reiniger en 
ontkalker voor alle soorten sanitair. 

 TOILET SEAT CLEANER
Apparaat met navulbare reinigende 
vloeistof voor het reinigen van toiletbrillen.  
Aangenaam geparfumeerd. 

 DEBCAN
Industriële ontstopper die snel alle zware 
verstoppingen verhelpt. Lost vetten, textiel, 
plantaardige en organische stoffen op.

E Q U I P M E N T
 SUPER MIST DISPENSER 

Automatische geurcontrole met parfum 
en frequentie naar keuze.

 SUPER MIST XL PARFUMS
Uitgebreid geurenpalet. Te gebruiken in  
de Super Mist Dispenser. Geuren: Country  
Garden, Côte d’Azur, Eternal, Green Apple,  
Lemongrass, Serenity, Zen en Matinal.

L U C H T V E R F R I S S E R
  Zep levert een uitgebreide lijn van papier en de 
bijbehorende dispensers.

ZEP bElgium n.v.
SINT-PIETERS-LEEUW
Tel. 02/347 01 17
Fax 02/347 13 95
sales@zep.be

B ZEP bEnEluX
SINT-PIETERS-LEEUW
Tel. 02/347 28 13
Fax 02/343 12 31
sales@zep.be

BZEP manufacturing b.v.
BERGEN OP ZOOM
Tel. 0164-250100
Fax 0164-266710
info@zepbenelux.com

NL ZEP manufacturing b.v.
BIELEFELD
Tel. 0521-174158
Fax 0521-5217114
sales@zepbenelux.com

D

HOrEca
cOllEctivitEitEn
Reinigen, desinfecteren en ontgeuren 
volgens de HACCP Kwaliteitsnorm

An AcuityBrands Company

Van REINIGING tot een STRATEGIE voor HYGIËNE

De Zep Kwaliteitsproducten zijn met behulp van een doseerapparaat 
economisch, veilig, eenvoudig en nauwkeurig te verdunnen.

Reinigen en desinfecteren zijn een belangrijk onderdeel van het 
H.A.C.C.P.-plan in de huidige wetgeving. Wat betekent een Zep 
Doseersysteem voor uw bedrijf? 

Service…., Advies…., Ondersteuning…..! 
Een totaaloplossing voor een optimale hygiëne. Zep levert bij uw bedrijf 
de benodigde apparatuur zodat u direct aan het werk kunt. 
Door gebruik van het totale concept (doseerapparaat evenals de 
bijbehorende stappenplannen, controlebladen en hygiëneplannen) 
gebruikt u de juiste producten in de juiste dosering op de juiste plaats. 

 KDS PLUS BRILJANT
Het doseerapparaat “KDS PLUS BRILJANT” met gesloten omloop geeft 
een gebruiksklaar product om te reinigen, te ontsmetten of te ontgeuren.

D O S E E R A P PA R AT U U R

 DOSE EASY
Naast meerdere doseersystemen biedt Zep u ook de mogelijkheid 
om de Zep kwaliteitsproducten in doseerflessen te bestellen. 

Een volledige lijn reinigings- en desinfectieproducten,  
reeds verpakt in handige 2-liter flessen. 

Ook deze doseerflessen garanderen een exacte dosering 
en precieze concentratie.

D O S E E R F L E S

S A N I TA I R



H A N D H Y G I Ë N E
  MARKSTONE DISPENSER 
TOUCHLESS MARKSTONE DISPENSER

Markstone instant Hand Sanitizer
Een op alcohol gebaseerde handreiniger die gebruikt 
wordt zónder water en waarbij de handen niet 
afgedroogd hoeven te worden. 
Vermindert de kans op kruisbesmetting.

Markstone lemongrass handsoap
Antibacteriële zachte vloeibare handzeep.

Markstone foaming lemongrass 
handsoap

Antibacteriële vloeibare handzeep met een zeer sterke  
schuimvorming (9 maal het volume). 
Zeer economisch in gebruik.

  LEMONGRASS HANDSOAP
Aangenaam geparfumeerde handzeep in handige 
½-liter pompfles.

 MANOFLOR
Handzeep voor navulbare dispensers.  
Hydrateert en verzacht de huid. Aangenaam 
geparfumeerd met limoengras parfum.  
Vrij van oplos- en schuurmiddelen.

  ANTIMICROBIAL HANDCLEANER
Desinfecterende en reinigende handzeep. 
Reinigt en desinfecteert in één handeling.  
Voor navulbare dispensers.

 HANDSTAND
Een uitgekiend systeem van een zeer duurzame 
dispenser met (navulbare) handreinigers voor een 
gecontroleerde, hygiënische en economische 
verdeling. Er zijn 4 soorten navulverpakkingen: 
1. Instant Hand Sanitizer
2. Lotion Hand Soap
3. Antimicrobial Lotion Soap
4. Shower Soap

A L G E M E N E  R E I N I G I N G
  ZEP 40
Multifunctionele streeploze reiniger in spuitbusvorm voor 
ramen, spiegels en andere waterbestendige oppervlakken.

 ZEP 65
Multifunctionele ontvettende reiniger voor allerlei soorten 
oppervlakken zoals bijv. keramische tegels, porselein, formica, 
roestvrij staal, vinyl, aluminium, enz...

 ZEPVUE RTU
Glasreiniger in handige professionele sprayfles.

 ZEP FORMULA 50 RTU
Allesreiniger in handige professionele sprayfles.

 MICROFIBREX CLEANING TOWELS
Microvezeldoekjes. Textielvezel van een zeer hoge kwaliteit. 
Uitstekend reinigend vermogen. Een vervuild doekje kan 
300 x gewassen en opnieuw gebruikt worden.

 WOOD DOCTOR
Een reinigend en conserverend product in spuitbusvorm. Samengesteld 
om de originele structuur en het uiterlijk van hout te herstellen. 
Verwijdert krassen, vlekken en watersporen.

 KLEERGARD
Een met siliconen versterkt reinigingsmiddel. Reinigt en glanst in 
1 simpele handeling. Kleergard laat een beschermlaagje achter van 
siliconen, waardoor stof, vuil e.d. wordt afgestoten.

 ERASE
Verwijdert de meest hardnekkige strepen zoals van verf, inkt, 
potlood, viltstift en lijmresten (spuitbus). 

 OVEN BRITE
Afbijtmiddel in gelvorm voor het verwijderen van ingebakken vet. 
De gel garandeert een langdurige werking. Uitstekende reiniger 
voor ovens en fornuizen.

 STOVE N OVEN CLEANER
Super afbijtmiddel voor ingebakken vet in spuitbus.  
Langdurige werking door de vorming van stabiel schuim.
Wordt gebruikt voor het reinigen van grills, dampkappen,  
spitten, bovenzijde van fornuizen en binnenkant van ovens.

 KEM KLEAN
Schuimreiniger voor ingebrand vuil en aangebakken vet. 
Economisch in gebruik.

I N G E B A K K E N  V E T

 INOX CLEANER
Een éénstaps reinigings- en glansmiddel in spuitbusvorm 
dat aan alle roestvrij stalen oppervlakken diepte en 
natuurlijke glans teruggeeft.

 POLYNOX
Voedselveilig schuurmiddel. Te gebruiken  
op alle waterbestendige harde oppervlakken  
zoals kranen, pannen, chroom, e.d.

 ZEP 7-11
Voedende reiniger-polijster voor inox en koper. 
Zachte crème met een zeer snelle werking; ontvet, 
polijst en doet glanzen in een enkele behandeling.

 ZEP AIO
All In One Cleaner. Geconcentreerde reiniger/ontvetter op basis van 
zepen en actieve zuurstof voor verschillende toepassingen. 
Kan gebruikt worden voor ramen, deuren, badkamers, douches, 
tegels, cementvloeren, inox, enz.

VA AT WA S

Handvaatwas
 GENTLE

Uitgekiend veilig vloeibaar handafwasmiddel met ingebouwde 
waterontharder. Gentle bevat geen bestanddelen die de huid 
irriteren.

Machinale vaatwas
 MDB

Chloorhoudend vloeibaar afwasmiddel voor gebruik in 
vaatwasmachines. Bevat unieke bestanddelen die 
aantasting van geglazuurd porselein voorkomen.  
Verwijdert uitstekend koffie- en theeaanslag.

 MD HARD
Zeer krachtig chloorvrij vaatwasmiddel speciaal  
samengesteld voor gebruik in gebieden met hard water. 
Bevat waterverzachtende (NTA) en corrosiepreventieve 
bestanddelen.

TA P I J T R E I N I G I N G
 OXYSPRAY

Een buitengewoon efficiënte vlekkenverwijderaar voor het 
verwijderen van hardnekkige vlekken en geuren uit tapijt  
en bekleding.

 ZEP ASSIST
Schuimende shampoo in spuitbusvorm voor het reinigen 
van vloerkleden, tapijten, meubelstoffen, autobekleding, enz.

 ZEP O FOAM
Vloeibare droge schuimshampoo en geurverdrijver 
voor tapijt en bekleding.

 EXMO
Zeer krachtige tapijt- en bekledingshampoo. 
Niet schuimend. Verwijdert zowel wateroplosbare als vettige 
vervuiling. 

I N G E B A K K E N  V E T

 MD ALU
Aluminiumveilig, vloeibaar vaatwasmiddel. Geschikt voor alle types 
professionele vaatwasmachines.

 MDD
Chloorvrij vaatwasmiddel. Bezit naast een krachtig reinigende 
werking ook speciale toevoegingen ter voorkoming van kalkaanslag 
en roestvorming. Speciaal geschikt voor het reinigen van glaswerk.

 ZEP O MATIC
Chloorhoudend vaatwasmachinepoeder voor veeleisende 
toepassingen. Maakt grondig schoon, zelfs in hard water.  
USDA-goedgekeurd.

 PASTOMATIC
Drie-laags (groen-wit-blauw) vaatwastablet voor vaatwasmachines. 
Nieuwe zeer sterke formule op basis van een actieve zuurstof: 
uitstekende reiniger én ontvlekker.

Naglans
 RINSE N SHINE

Naglansmiddel voor gebruik in vaatwasmachines. 
Het product geeft een streepvrij glanzend eindre-
sultaat.

 BRILLER
Naglansmiddel voor vaatwasmachines.  
Speciaal samengesteld voor gebruik in zacht water.

Ontkalking
 DEE LIME

Ketelsteen en kalkverwijderaar. Bevat speciale penetranten die 
melksteen, kalk en roest snel losmaken en oplossen. Beschermt 
R.V.S.

Reinigen van wasgoed
 PASTILAV

Geconcentreerd wasmiddel in tabletvorm voor alle soorten 
textiel. Dringt zeer snel door in het vuil dankzij de combinatie 
van verschillende tensioactieve bestanddelen. 
Maximaal resultaat, zelfs bij zeer moeilijke vlekken.

E Q U I P M E N T
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