
KEUKEN- EN 
TOILETHYGIËNE 



Samen met onze preferred supplier Schoonspoeler Nederland B.V. 
hebben we een assortiment samengesteld voor de keuken- en 

toilethygiëne. Hierbij is het uitgangspunt om te kiezen voor artikelen die 
voorloper zijn als het om milieu gaat, kwalitatief van het hoogste niveau, 

makkelijk in gebruik en uiteraard besparend.

Omdat iedere locatie uniek is kun je een afspraak inplannen met een 
adviseur van Schoonspoeler om zo binnen het geselecteerde 

assortiment de beste keuzes te maken. De hardheid van het water, 
beschikbare ruimte in keuken, toilet of bar, persoonlijke  

voorkeuren en uitleg van de service zijn belangrijke punten die ervoor 
zorgen dat de rest van de samenwerking voorspoedig verloopt.

Alle dispensers en doseerpompen worden voor de Pizzabakkers zonder 
kosten geleverd en gemonteerd net als het onderhoud en service!



E-Tissue is een innovatief  
product, volledig geproduceerd 
met hergebruikte grondstoffen

Handdoek dispenser

Toiletrol dispenser

Handzeep dispenser

Schoonspoeler

Een 100% circulaire productlijn waarbij de keten van produc-
tieproces tot aan het inzamelen van gebruikt handdoekpapier 
gesloten wordt. E-Tissue is geproduceerd van topkwaliteit 
gerecycled kraftpapier, cellulose trims (snijresten van moeder-
rollen) en ingezameld handdoekpapier. Tijdens het productie-
proces van E-Tissue worden er geen chlorides- en chemicaliën 
toegevoegd, waardoor alle producten van E-Tissue veilig zijn 
voor mens en natuur. 

E-TISSUE IS EEN PRODUCT VAN:

“MET DEZE 100% CIRCULAIRE 
PRODUCTLIJN ZETTEN WIJ  

EEN MOOIE STAP IN DE  
‘GROENE’ RICHTING”

Tijdens het productieproces is de aandacht voor het milieu van essentieel belang. Door de  

aantoonbare vermindering van de milieubelasting is er een Europees Ecolabel toegekend aan de 

gehele E-Tissue lijn. Het Europees milieukeurmerk is voor non-food producten en diensten, die 

minder milieubelastend zijn dan vergelijkbare producten zonder keurmerk. Producten met een  

Europees Ecolabel worden net als producten met een FSC-keurmerk gefabriceerd uit  

verantwoorde bossen. Bij een product met het Europees Ecolabel, is er ook aantoonbaar  

minder milieubelasting gedurende de gehele levenscyclus van het product.

Geschikt om in  
contact te komen 
met droge, vochtige  
en vette  
voedingsmiddelen

Dit product is  
dermatologisch 
getest

Garandeert dat 
papierproducten 
afkomstig zijn uit 
een duurzaam 
beheerd bos.

ART.NR OMSCHRIJVING 

237344  TRADITIONEEL TOILETPAPIER 2 400 12CM 9,8CM 44M 15 

247315  MINI JUMBO TOILETPAPIER 2 1000 18,5CM 9CM 150M 12 

117315  MIDI POETSPAPIER 2 510 20CM 19CM 153M 6 

127315  HANDDOEKROL MINI MATIC 2 15CM 20CM 130M 6 

107336 INDUSTRIEROL XL 2 1200 30CM 24CM 360M 2 

227324 MULTIFOLD HANDDOEKPAPIER 2 150 20,5CM 24CM 25

207321 Z-FOLD HANDDOEKPAPIER 2 200 21,5CM 21CM 15

X

E-TISSUE IS EEN PRODUCT VAN:

“MET DEZE 100% CIRCULAIRE 
PRODUCTLIJN ZETTEN WIJ  

EEN MOOIE STAP IN DE  
‘GROENE’ RICHTING”

Tijdens het productieproces is de aandacht voor het milieu van essentieel belang. Door de  

aantoonbare vermindering van de milieubelasting is er een Europees Ecolabel toegekend aan de 

gehele E-Tissue lijn. Het Europees milieukeurmerk is voor non-food producten en diensten, die 

minder milieubelastend zijn dan vergelijkbare producten zonder keurmerk. Producten met een  

Europees Ecolabel worden net als producten met een FSC-keurmerk gefabriceerd uit  

verantwoorde bossen. Bij een product met het Europees Ecolabel, is er ook aantoonbaar  

minder milieubelasting gedurende de gehele levenscyclus van het product.

Geschikt om in  
contact te komen 
met droge, vochtige  
en vette  
voedingsmiddelen

Dit product is  
dermatologisch 
getest

Garandeert dat 
papierproducten 
afkomstig zijn uit 
een duurzaam 
beheerd bos.

ART.NR OMSCHRIJVING 

237344  TRADITIONEEL TOILETPAPIER 2 400 12CM 9,8CM 44M 15 

247315  MINI JUMBO TOILETPAPIER 2 1000 18,5CM 9CM 150M 12 

117315  MIDI POETSPAPIER 2 510 20CM 19CM 153M 6 

127315  HANDDOEKROL MINI MATIC 2 15CM 20CM 130M 6 

107336 INDUSTRIEROL XL 2 1200 30CM 24CM 360M 2 

227324 MULTIFOLD HANDDOEKPAPIER 2 150 20,5CM 24CM 25

207321 Z-FOLD HANDDOEKPAPIER 2 200 21,5CM 21CM 15

X



Reinigingsmiddelen
Alle onderstaande Eco-producten zijn vegan en de flacons zijn van 100% gerecycled 
kunststof gemaakt. Een aantal vloeistoffen wordt gebruikt in combinatie met een 
doseerpomp en in de keuken worden werkbladen geplaatst zodat voor iedereen 
duidelijk is wat er gebruikt dient te worden voor welke werkzaamheden.

Gastro Pur Eco: Ontvetter voor de gehele
keuken (vloeren, wanden, werkvlakken en 
apparatuur) met Europees Ecolabel.

Desifor-A: Keukendesinfectiemiddel,  
Desinfectiemiddel voor oppervlakken
en apparatuur dat met voeding in contact 
komt/is geweest.

Grün & Mild Eco: Handafwasmiddel  
met Europees Ecolabel of Onemü 2000
(ook als voorspoelmiddel inzetbaar).

Glasfee Eco: Glas-, interieur-, tafelreiniger, 
ready-to-use reiniger in 500 ml sprayflacon, 
met Europees Ecolabel en Cradle-to-Cradle 
Gold certificaat.

Amidol: Rvs-verzorging

Floortop Eco vloerreiniger: 
Geoliede houten vloer reiniger met  
mineralen-protect met Europees Ecolabel 
en Cradle-to-Cradle Gold certificaat.

Milizid Citrofresh Eco: Sanitairreiniger 
en ontkalker-in-1 met frisse citroen-
geur met Europees Ecolabel.

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 . 80807 Munich
Tel.  +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze 
huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet 
bindend. Details over het product vindt u in het veiligheids-
informatieblad.  NL  0917

Overige Informatie
Doos met 6 flacons  
(met sproeikop) à 500 ml art.nr. 00340  

Metaaloppervlakken bescherming 

Toepassingsbereik
Te gebruiken op alle metalen oppervlakken, in het bijzonder op gepolijste roestvrijstalen  
oppervlakken Ter effectieve bescherming van verticale oppervlakken in keukens zoals kasten  
en deuren, afwasmachine behuizing, wasemkappen, afdekkappen. 

Gebruiksaanwijzing
Spuit AMIDOL op een zachte, schone doek en verdeel een dunne laag over het te reinigen  
oppervlak. Sterk verontreinigde oppervlakken vooraf grondig reinigen en laten drogen. 
Voorkomende gebruiksporen eenvoudig met een droge, schone doek (bijv. een keukendoek  
voor eenmalig gebruik) verwijderen. 

Producteigenschappen 
• Effectieve metaalbescherming 
• Onderdrukt vingerafdrukken resp. verwijdert gebruiksporen 
• Voorkomt nieuwe verontreiniging 
• Gelijkmatig glanzend effect 
• Glanst zonder polijsten 
• Eenvoudig en veilig in gebruik 
• HACCP-certificaat is aanwezig  

Opmerking
Mag niet op werkbladen worden aangebracht, die met levensmiddelen in contact komen. 

8 102 4 126 140pH conc

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 . 80807 Munich
Tel.  +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

EU Ecolabel:
DE/020/461

Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze 
huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet 
bindend. Details over het product vindt u in het veiligheids-
informatieblad.  NL  1219

Overige informatie
Doos met 20 flacons à 500 ml  art.nr. 00988
Doos met 20 sprayflacons à 500 ml  art.nr. 00989 
Doos met 12 fl. à 1 l  art.nr. 00990
Jerrycan à 10 l art.nr. 30995

Toepassingsbereik 
GLASFEE ECO is geschikt voor snelle, streepvrije reiniging van glas, spiegels en alle glanzende, 
waterbestendige oppervlakken.

  

Gebruiksaanwijzing
Spuit op het te reinigen textiel of oppervlak en inwrijven. Zonodig nabewerken. Een juiste dosis 
bespaart kosten en brengt het milieu minder schade toe.

Producteigenschappen
•  Bekroond met het Ecolabel van de Europese Unie ("EU-Ecolabel")
•  Residuevrije snelreiniger voor waterbestendige oppervlakken
•  Droogt snel en zonder strepen, verhindert nieuwe verontreiniging
•  Vrij van geurstoffen

Opmerking
Het product is bedoeld voor commercieel gebruik. Buiten het bereik van kinderen bewaren.  
Niet mengen met andere reinigingsmiddelen. Sproeinevel niet inademen.

  

Gebruiksklare, ecologische  
oppervlakkensnelreiniger

8 102 4 126 140pH conc

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 . 80807 Munich
Tel.  +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze 
huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet 
bindend. Details over het product vindt u in het veiligheids-
informatieblad.  NL  0317

Overige informatie
Doos met 12 flacons à 1 l art.nr. 00138
Doos met 12 doseerflacons à 1 l art.nr. 00505
Jerrycan à 10 l art.nr. 20507

Werkzame stoffen
100 g: 4,5 g didecyldimethylammoniumchloride.

Etikettering conform EG-verordening 1272/2008 (CLP): 
gevaar; GHS05, GHS09

Toelatingsnummer 12211 N 

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het 
etiket en de productinformatie.

Toepassingsgebied
De ontsmetting van afwasbare oppervlakken in de levensmiddelenindustrie.  
Alleen voor professioneel gebruik.
•  Ontsmettingsmiddel voor alle ruimten waar levensmiddelen worden verwerkt en voor grootkeukens
•  Kan worden gebruikt voor de desinfecterende reiniging van waterbestendige werkbladen, 

apparaten, machines en vloeren
•  Tegels, kunststof, lak, metaal (bijv. roestvrij staal)

  

Gebruiksaanwijzing: 
•  Oppervlakken en apparaten afnemen met de oplossing
•  Na de inwerktijd de oppervlakken en apparaten grondig afspoelen met koud,  

schoon water voordat u ze weer gaat gebruiken

Toepassingsgebied/Effectiviteit Concentratie/Blootstelling Opmerking

bacteriën- en schimmeldodend
(EN 1276, EN 1650, EN 13697)

3,0 % 30 min.
4,0 % 15 min.
5,0 %   5 min.

20 °C, bij hoge en lage belasting

Producteigenschappen
•  Opgenomen in de lijst van het IHO voor ontsmettingsmiddelen
•  Desinfecteert en reinigt tegelijk
•  Krachtig tegen vet en vuil
•  Gemakkelijk af te spoelen, conform de eisen van het LFGB (D)
•  Goede materiaalverdraagzaamheid
•  Aldehyde- en chloorvrij
•  HACCP-certificaat voor verhandelbaarheid voorhanden

Opmerking
•  Product alleen gebruiken met koud water!
•  Conform UVV (D) dienen beschermende handschoenen te worden gedragen  

als er wordt gewerkt met ontsmettingsmiddelen en oplossingen

Vloeibaar desinfectiemiddel-concentraat  
voor de levensmiddelensector

Empfohlen vom

Bundesverband der 

Lebensmittelkontrolleure 

8 102 4 126 140pH conc

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 . 80807 Munich
Tel.  +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com
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Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze 
huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet 
bindend. Details over het product vindt u in het veiligheids-
informatieblad.  NL  0918

Overige informatie
Doos met 12 flacons à 1 l  art.nr. 36924 
Jerrycan à 10 l  art.nr. 36927 

Toepassingsbereik 
Voor handmatig afwassen, bestek en glazenreiniging 

Gebruiksaanwijzing
Dosering: 0,1 – 0,15 % (5,0 – 7,5 ml op 5 liter water) 
Voor hardnekkig vuil een hogere dosering gebruiken, indien nodig, onverdund.  

  

Producteigenschappen 
•   Reinigt serviesgoed, glazen, bestek etc. grondig en mild 
•  Glanzend vaatwerk ook zonder afdrogen 
•  Zeer mild voor de huid 
•  Zeer productief, want sterk geconcentreerd 
•  HACCP-certificaat is aanwezig 
•  Ongeparfumeerd

Ecologisch afwasmiddel 

8 102 4 126 140pH conc

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 . 80807 Munich
Tel.  +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

EU Ecolabel:
DE/020/459

Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze 
huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet 
bindend. Details over het product vindt u in het veiligheids-
informatieblad.  NL  1219

Overige informatie
Doos met 12 fl. à 1 l  art.nr. 00994
Jerrycan à 10 l art.nr. 30999

Ecologische onderhoudsreiniging

8 102 4 126 140pH conc

Toepassingsbereik
FLOORTOP ECO is geschikt voor het reinigen en verzorgen van alle waterbestendige vloer-
bedekking zoals linoleum, PVC, rubber, olefine, PUR-gelakte vloeren, verzegeld hout/parket/
kurk, laminaat en natuurstenen tegels. Voor gecoate en ongecoate waterbestendige vloer- 
bedekking. In combinatie met ALLE reinigingsmethoden toepasbaar. Bij doelmatig gebruik  
geschikt voor antistatische coatings.

  

Gebruiksaanwijzing 
FLOORTOP ECO kan bij alle handmatige reinigingsprocedures worden gebruikt. Afhankelijk van 
de verontreiniging - 20 ml FLOORTOP ECO met 8 liter koud, schoon water vermengen (0,25 %) 
en oppervlakken ermee bewerken. Zonodig nabewerken. Machinereiniging: 5 – 10 ml per  
1 liter water. Een juiste dosis bespaart kosten en brengt het milieu minder schade toe.

20ml/8l
 

5-10ml/1l
 

Producteigenschappen
• Bekroond met het Ecolabel van de Europese Unie ("EU-Ecolabel")
• Geschikt voor alle waterbestendige en gecoate harde vloeren
• Ook geschikt voor antistatische coatings
• Voor vochtige en natte reiniging, machinereiniging, sproeien en sproeireiniging
• Natuurlijke, frisse geur

Opmerking
Het product is bedoeld voor commercieel gebruik. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Niet 
mengen met andere reinigingsmiddelen. Sproeinevel niet inademen. Verzegelde hout-/parketv-
loeren, kurk- en laminaatvloeren niet nat reinigen! Altijd alleen klamvochtig met gering restvocht.

 

Service
Voor sproeireiniging de originele FLOORTOP druksproeier gebruiken, die van een speciaal  
ECO-label kunnen worden voorzien. Bel met onze bestelhotline en bestel naar behoefte  
speciale EU-labels.
Hotline: +49 89 3506080

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 . 80807 Munich
Tel.  +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

citrofreshcitrofresh

EU Ecolabel:
DE/020/458

Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze 
huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet 
bindend. Details over het product vindt u in het veiligheids-
informatieblad.  NL  1219

Overige informatie
Doos met 12 fl. à 1 l art.nr. 00995
Jerrycan à 10 l art.nr. 30989

Ecologische sanitairreiniger  
en kalkoplosser

8 102 4 126 140pH conc

Toepassingsbereik
Voor het reinigen van alle zuurbestendige, afwasbare oppervlakken, inventaris, tegelwanden en 
vloeren geschikt. 

     

Gebruiksaanwijzing: 
Voor het dagelijks reinigen van normaal verontreinigde oppervlakken, gebruik 10 ml MILIZID 
CITROFRESH ECO op 4 liter koud water (vanaf 0,25 %), met behulp van de oplossing in een 
tweefasen reinigingssysteem. Gebruik een hogere dosis bij hardnekkig vuil, pas zonodig onver-
dund toe. Spoel na een korte inwerkperiode af met schoon water. Niet-zuurbestendige voegen 
vooraf laten inweken. Dit sanitaire reinigingsconcentraat kan uiterst spaarzaam worden gebruikt. 
Een juiste dosis bespaart kosten en brengt het milieu minder schade toe.

10ml/4l
    

Producteigenschappen  
• Bekroond met het Ecolabel van de Europese Unie ("EU-Ecolabel")
• Voor verwijdering van verontreiniging in sanitaire ruimtes bij dagelijks gebruik
• Geschikt voor de effectieve reiniging van alle zuurbestendige materialen
• Geschikt voor alle reinigingsprocedures, ook voor milde schuimreiniging
• Eenvoudige, ergonomische aanwending met de praktische 1 liter fles met schuine spuitkop
• Verdunning voor gebruik: 0,25 % verdund tot puur (concentraat met water verdunnen)

Opmerking  
Controleer vooraf de materiaalverdraagzaamheid op een onopvallende plaats. Niet gebruiken 
op zuurgevoelige materialen, bijvoorbeeld marmer. Niet geschikt voor het ontkalken van het bin-
nenste van badkranen. Het product is bedoeld voor commercieel gebruik. Buiten het bereik van 
kinderen bewaren. Niet mengen met andere reinigingsmiddelen. Sproeinevel niet inademen.

    

Service
Voor sproeireiniging de originele MILIZID hand- en druksproeiers gebruiken, die van een
speciaal ECO-label kunnen worden voorzien. Bel met onze bestelhotline en bestel naar  
behoefte speciale EU-labels.
Hotline: +49 89 3506080

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 . 80807 Munich
Tel.  +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

EU Ecolabel:
DE/020/460

Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze 
huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet 
bindend. Details over het product vindt u in het veiligheids-
informatieblad.  NL  1219

Overige Informatie
Doos met 12 flacons à 1 l art.nr. 36904
Jerrycan à 10 l  art.nr. 36907
SAFE Jerrycan à 10 l art.nr. 36349

Toepassingsbereik
GASTRO PUR ECO is toepasbaar in alle levensmiddelen verwerkende bedrijven als
catering-keukens, bakkerijen en slagerijen evenals bij alle alkalibestendige oppervlakken als
rvs, glas, tegels, porselein.

            

Gebruiksaanwijzing 
GASTRO PUR ECO doseren afhankelijk van de aanwezige vervuiling.
Aanbevolen dosering:
•  Voor het reinigen van grote oppervlakken 0,1 − 1,0 % gebruiken
• Bij zeer sterke vervuilingen, dosering tot 25 % verhogen
Aansluitend met schoon water naspoelen.

Producteigenschappen
•  Uitstekend olie-, vet- en roetoplossendvermogen
•  Verdraagzaam voor het afvoerwater door snelle olie en vetafscheiding
•  Parfumvrij
•  Chloor- en fosfaatvrij
•  Conform HACCP

Doseerapparaten en Hulpmaterialen
•  Doseerunit voor wateraansluiting
•  Doseerunit met sproei-inrichting voor wateraansluiting
•  Schuimpistool met slangaansluiting

Ecologische olie- en vetoplosser
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Overige informatie
Doos met 12 flacons à 1 l art.nr. 00123
Jerrycan à 10 l art.nr. 20067

Toepassingsbereik
Voor de manuele reiniging van servies, bestek en glaswerk. Tevens voor het reinigen van alle 
watervaste oppervlakken en textiel.

Gebruiksaanwijzing 
Dosering: 20 ml op 4 liter water. Bij het afwassen naargelang de behoefte hoger doseren.

20ml/4l

Producteigenschappen
•  Neutrale geur
•  Geen kleurstoffen
•  Geschikt voor het levensmiddelenbereik
•  Huidverdraagzaam
•  Verwijdert moeiteloos vet- en olievervuilingen, etensresten
•  Hoogconcentraat
•  Uitstekende materiaalverdraagzaamheid
•  Zeer goed biologisch afbreekbaar (OECD)

Neutrale universele reiniger en handafwasmiddel

8 102 4 126 140pH conc



Vaatwasproducten

De producten voor de vaatwasser worden gebruikt in 
combinatie met een doseerpomp, hierdoor wordt altijd 
de juiste hoeveelheid gebruikt. Zo creëer je het optimale 
resultaat!

De uiteindelijk keuze van deze producten, Perotex 
Intensiv N, Perotex Super H of Perojet Bloc 5, bepalen 
we ter plaatse, afhankelijk van de wens en situatie. 

Perotex Intensiv N, 12 kilo
Art nr: 36027  

Perotex Super H, 12 kilo
Art nr: 36097   

Perojet Bloc 5, 4 x 4 kilo
Art nr: 36140    

Mafor S, 10 kilo
Art nr: 20117  

Perotex GLS, 12 kilo 
Art nr: 36036     

Perotex CF2000, 12 kilo
Art nr: 36005    
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Overige informatie
Jerrycan à 12 kg art.nr. 36097
Jerrycan à 25 kg art.nr. 36095

Toepassingsbereik
• Voor machinale reiniging van vaat, bestek en glas
• Hoogwaardig product voor de moderne vaatwasinstallatie

Gebruiksaanwijzing
• Dosering via de DR.SCHNELL doseersystemen
• Dosering afhankelijk van de waterhardheid: 1,5 − 3,5 g per liter water

Producteigenschappen
• Geschikt voor alle waterhardheden
• Uitstekend reinigingsresultaat bij zeer gering productverbruik
• Uitstekende werking tegen zetmeel
• Uitstekende werking tegen koffie- en theeranden
• Metaalbeschermend en geschikt voor de levensmiddelenindustrie

Vloeibaar, actief chloorhoudende vaatwasreiniger 
voor bedrijfsvaatwasmachines

8 102 4 126 140pH conc
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8 102 4 126 140pH conc

Overige informatie
Doos met 12 flacons à 1 l art.nr. 00314
Jerrycan à 10 kg art.nr. 20117
Jerrycan à 20 kg art.nr. 20120
Vat à 200 kg art.nr. 20108 

Toepassingsbereik
MAFOR S universeel glansspoelmiddel dat geschikt is voor alle bedrijf- en huishoudelijke
vaatwasmachines. Optimale glansresultaten ook bij hard water. Voor de exacte dosering
adviseren wij u gebruik te maken van een DR.SCHNELL doseerunit. In combinatie met
CONVECTOR ook geschikt voor de reiniging van convectomaten en combisteamer.

Producteigenschappen
• Garanderen een glanzende, streepvrije vaat
• Veilig voor glas en opdruk
•  Door de uitgebalanceerde combinatie van bevochtigende en schuimremmende werkzame 

stoffen wordt bereikt dat de vaat automatisch streep- residuvrij en helder opdroogt
• Optimale spoelresultaten in combinatie met de DR.SCHNELL vaatwasreinigers

Gebruiksaanwijzing 
• Aanwending via doseerunit
•  Het interne voorraadreservoir van het glansspoelmiddel vullen of de originele can aansluiten 

op de toevoer naar het glansspoelmiddel doseerapparaat. De dosering word dan  
automatisch via het doseerapparaat ingesteld voor een optimaal helder en droog-effect

• De gebruikelijke dosering ligt tussen 0,2 – 0,4 gr/liter spoelwater

Opmerking MAFOR S 
MAFOR S nooit in geconcentreerde vorm in contact brengen met chloorhoudende producten!

Vloeibaar glansspoelmiddel voor bedrijfsvaatwassers  
en heteluchtovens/combi-ovens

Sterk geconcentreerd chloorhoudend vaatwasmiddel

Overige informatie
Doos met 4 x 4 kg art.nr. 36140

Toepassingsbereik
PerojetBloc 5 chloorhoudend vaatwasmiddel in blokvorm voor alle industriële afwasmachines. 
Optimaal spoelresultaat bij medium waterhardheden.

  

Gebruiksaanwijzing 
De dosering* via het DR.SCHNELL PerojetTec doseersysteem, afhankelijk van de waterhardheid en 
mate van verontreiniging van het vaatwerk met 0,8 – 2,5 g per liter water.

Producteigenschappen
• Optimaal spoelresultaat bij medium waterhardheden.
• Bijzonder sterk tegen koffie- en theeresten
• Niet geschikt voor aluminium
• Uitstekende reinigingsresultaten in combinatie met de Mafor glansspoelmiddelen van DR.SCHNELL

Voorkeursdosering afhankelijk van waterhardheid

Water Waterhardheid [°dH] Voorkeursdosering [g/l]

zacht 1–6 0,8–1,5

medium 7–13 1,5–2,5

hard 14–20 –

Opmerking
• Beschermen tegen vorst en temperaturen boven 40° C
• Vermijd overdosering of onderdosering het product
• Probeer zoveel mogelijk gebruik te maken van compleet gevulde machines
• Uitsluitend volledig lege verpakkingen via het afvalsorteersysteem verwijderen  

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA 
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info@dr-schnell.de
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Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze huidige 
kennis  en ervaringen; de gegevens zijn niet bindend. Details 
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* onder ideale voorwaarden: 0,4 g/l
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Overige Informatie
Jerrycan à 12 kg art.nr. 36036

Toepassingsbereik
De grondige, zachte reiniging van alle drinkglazen in het hoofdprogramma van 
bedrijfsvaatwassers voor glazen.

  

Gebruiksaanwijzing
De dosering is afhankelijk van de waterhardheid 1,0 − 3,0 g per liter water.  
De dosering is naargelang de waterhardheid 1,0 − 3,0 g per liter water.

Producteigenschappen
•  Fosfaat- en chloorvrij, daardoor geen nare geurtjes
•  Glanzende streepvrije glazen
•  Zeer materiaalverdraagzaam
•  Met speciale glascorrosiewerende werking 
•  Optimaal wasresultaat in combinatie met de MAFOR-spoelglansmiddelen van DR.SCHNELL

Opmerking
Alleen gebruiken in combinatie met DR.SCHNELL-doseersystemen!

Vloeibare, krachtige reiniger voor de grondige,  
zachte reiniging van alle drinkglazen

8 102 4 126 140pH conc
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Overige Informatie
Jerrycan à 12 kg art.nr. 36005
Jerrycan à 25 kg art.nr. 36031
Vat à 250kg art.nr. 36006

Toepassingsbereik
•  Voor professionele vaotwasmochinesystemen met temperaturen > 58 °C in de hoofdwas
•  Een minder milieubelastende reiniging von olies wet geschilct is voor een vaotwasmochine.

Gebruiksaanwijzing
Gebruik het DR.SCHNELL-doseersysteem voor de optimale dosering.

Producteigenschappen
•  Minder milieubelastende reiniging van de vaat, want fosfaat- en chloorvrij
•  Desinfecterende en reinigende werking bevestigd bij micro-biologische testen.
•  Verwijdert het hardnekkigste vuil
•  Optimale wosrasulmtan bij koffie- en theaoonslog
•  Hoog kalkbindend vermogen

 De uitgebalanceerde combinotie van werkzame stoffen leidt tot een volledige verwijdering  
van olie etensresten die in zeer fijne deeltjes oon de oppervlokte van het spoelbod blijven 
zweyen.
 De krachtige componenten van het producherhinderen kolkofzetting en beschermen vaat  
en machine tegen corrosieve iilvloeden.

Opmerking
Nooit in contact brengen met zuur of zure producten. Alleen voor gebruik met DR.SCHNELL-
doseersysteem.

Vloeibare, zeer effectieve reiniger voor de 
bedriifsvaatwasmachine
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Overige informatie
Jerrycan à 12 kg art.nr. 36027
Jerrycan à 25 kg art.nr. 36125
Vat à 250 kg art.nr. 36129

Toepassingsbereik 
Actieve chloorhoudende hoge productkwaliteit voor industriële vaatwassers.  
Voor intensieve reiniging van borden, bestek en glazen.

  

Gebruiksaanwijzing: 
De optimale dosering, vooral in multitank machines, wordt bereikt door het gebruik van 
DR.SCHNELL doseersysteem. Deze parameters worden aangepast, getest en onderhouden  
door opgeleide technici van DR.SCHNELL.

Producteigenschappen
•  Zeer goede en zuivere reiniging
• Verwijdert zelfs het hardnekkigste vuil
• Zeer goede spoelresultaten met koffie-, thee- en zetmeelresten
• Uitstekend geschikt tot een waterhardheid van maximaal 7° dH
• Met een beproefde beschermende formule voor metalen
•  Uitstekende reinigingsresultaten in combinatie met de MAFOR glansspoelmiddelen  

van DR.SCHNELL

Opmerking
Uitsluitend met DR.SCHNELL doseersystemen gebruiken!
NOOIT samenbrengen met een zuur of verzuurde producten!

Vloeibaar, sterk alkalisch vaatwasmiddel
met actieve chloor voor industriële vaatwassers

8 102 4 126 140pH conc

Voor de glasspoelmachine zal Perotex GLS of Perotex 
CF2000/3000 ingezet worden, ook weer afhankelijk van 
wat er mee gewassen wordt (enkel glas of ook kopjes) en 
waterhardheid.

Voor naglansmiddel wordt Mafor S geadviseerd. Onze  
producten zijn hoog geconcentreerd, dus hebben een  
lage dosering! waardoor we uiteindelijk goedkoper zijn 
met betere resultaten.


