
(Alle materialen en middelen zijn ook los verkrijgbaar.)

Eco Allesreiniger Industrieel wordt effectief ingezet voor het 

verwijderen van zwaar vuil. Wordt onder andere gebruikt in 

garages, keukens, industrie, scholen en bij periodiek onderhoud. 

De sterk ontvettende eigenschappen lossen vet, roet en 

olievervuiling op. Ook geschikt voor gebruik in schuimapparatuur.

Verwijdert hardnekkige vervuiling

Eco Allesreiniger reinigt zwaar vervuilde oppervlakken als 

machines, auto’s, werkplaatsen, vloeren, ovens en afzuigkappen. 

(PH-waarde: 11)

Zuinige dosering, maximaal effect

DOSERING SPRAYFLES:

5 ml. Eco Allesreiniger per 495 ml. water (1%)

DOSERING EMMER: 

10 ml. Eco Allesreiniger per liter water (1%)

Bij zeer hardnekkige vervuiling dosering verhogen.

Inhoud set Eco Allesreiniger:

Artikel Eenheid Nummer

Eco Allesreiniger can geel 10 l. CB11211

Eco Alles doseerfl es geel 1x CB711121 

Eco Alles sprayfl es geel 1x HAR92123 

Eco Alles microvezeldoek geel 10x N233040-10GE

Eco Alles schuurspons (krasvrij) geel 10x W13060001 

Aftapkraan t.b.v. 10 liter can  1x HAR80151

Eco Vloerreiniger is hét reinigingsmiddel voor alle harde, 

waterbestendige vloeren. Het effi ciënte middel verwijdert 

moeiteloos vuil. Ook geschikt voor gebruik in schrobzuigmachines. 

De Eco Vloerreiniger heeft een aangename geur.

Een streeploze en schone vloer

Eco Vloerreiniger is onder andere geschikt voor natuursteen, pvc, 

linoleum, kunststof, tegels en hout. (PH-waarde: 8)

Zuinige dosering, maximaal effect

DOSERING:

10 ml. Eco Vloerreiniger per liter water (1%)

Inhoud set Eco Vloerreiniger:

Artikel Eenheid Nummer

Eco Vloerreiniger can groen 10 l. CB13211

Eco Vloer doseerfl es groen 1x CB711123

Aftapkraan t.b.v. 10 liter can 1x HAR80151

Eco Interieurreiniger is breed inzetbaar en geschikt voor de 

dagelijkse reiniging van het interieur. De interieurreiniger is een 

doeltreffende reiniger geschikt voor onder andere kantoren, 

scholen, zorg en horeca en laat een prettige geur achter.

Een hygiënisch en stralend interieur

Eco Interieurreiniger reinigt eenvoudig onder andere meubels, 

ruiten, wanden, deuren en keukens. (PH-waarde: 8)

Zuinige dosering, maximaal effect

DOSERING SPRAYFLES:

5 ml. Eco Interieurreiniger per 495 ml. water (1%)

DOSERING EMMER:  

10 ml. Eco Interieurreiniger per liter water (1%)

Inhoud set Eco Interieurreiniger:

Artikel Eenheid Nummer

Eco Interieurreiniger can blauw 10 l. CB11212

Eco Interieur doseerfl es blauw 1x CB712121

Eco Interieur sprayfl es blauw 1x HAR92121

Eco Interieur microvezeldoek blauw 10x N233040-10BL

Eco Interieur schuurspons (krasvrij) blauw 10x W13060000

Aftapkraan t.b.v. 10 liter can  1x HAR80151

Eco Sanitairreiniger is geschikt voor de dagelijkse reiniging van 

het sanitair. De sanitairreiniger reinigt uiterst effectief en verhoogt 

de hygiëne in onder andere toiletten, badkamers en wasruimtes 

en laat een frisse geur achter. 

Een blinkend en fris sanitair

Eco Sanitairreiniger verwijdert onder andere kalkaanslag, 

zeepresten, huidvet en droogt streeploos op. (PH-waarde: 3)

Zuinige dosering, maximaal effect

DOSERING SPRAYFLES: 

5 ml. Eco Sanitairreiniger per 495 ml. water (1%)

DOSERING EMMER: 

10 ml. Eco Sanitairreiniger per liter water (1%)

Inhoud set Eco Sanitairreiniger:

Artikel Eenheid Nummer

Eco Sanitairreiniger can rood 10 l. CB12211

Eco Sanitair doseerfl es rood 1x CB711122 

Eco Sanitair sprayfl es rood 1x HAR91122 

Eco Sanitair microvezeldoek rood 10x N233040-10RO

Eco Sanitair schuurspons (krasvrij) rood 10x W13060002

Aftapkraan t.b.v. 10 liter can 1x HAR80151
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Ontdek hét 

Eco Reinigingsconcept 

voor bedrijven

VOORDELIG – ECOLOGISCH – EENVOUDIG – EFFECTIEF

Een schone en frisse omgeving 

dankzij vier slimme modules 

in één krachtig concept

Hoe het werkt

Iedere schoonmaker kan snel en professioneel 

aan de slag
Alle Eco reinigingssets bevatten de juiste 

schoonmaakmaterialen en -middelen in een eigen kleur. Door 

duidelijke symbolen, kleuren en gebruiksaanwijzingen op de 

producten is het voor iedereen gemakkelijk om mee te werken.

Een schone en professionele werkwijze
Het is belangrijk dat schoonmaakmaterialen op de juiste plaats 

worden ingezet. Door de overzichtelijke kleur aanduiding wordt 

bijvoorbeeld voorkomen dat een doekje vanuit de toiletruimte 

op het aanrecht terecht komt. Dit concept voldoet aan de 

HACCP-regelgeving.

Materiaal, middelen en tijd besparen, dat levert geld op
Alle schoonmaakmiddelen worden voor gebruik verdunt.

Het effi ciënte doseersysteem levert de juiste dosering 

schoonmaakmiddel en voorkomt verspilling. 

Zo wordt er met 1 liter reinigingsconcentraat 100 liter 

effectief gebruiksklaar schoonmaakmiddel aangemaakt. 

Alle verpakkingen zijn herbruikbaar: van de 10-litercans 

tot en met de navulbare doseer- en sprayfl essen. Zo spaart u 

het milieu én uw schoonmaakbudget!

Milieuvriendelijk reinigen
Alle reinigingsmiddelen in het Eco Reinigingsconcept dragen 

het EU Ecolabel. De middelen zijn snel biologisch afbreekbaar 

en minimaal milieubelastend. De navulverpakkingen zorgen 

voor afvalreductie. Bovendien voorkomt de unieke werkwijze 

verspilling van schoonmaakmiddelen.

O www.cleanmastershop.nl

a  info@cleanmastershop.nl

v +31 (0) 113-227285

a  Albert Plesmanweg 15/15, 4462 GC Goes

De (schoonmaak)kracht van eenvoud
Kies voor een eenvoudige, effectieve werkwijze waarmee u 

de gezondheid van uw medewerkers, de kosten én het milieu 

spaart. Het concept werkt door de kleurcodering heel eenvoudig 

en is ook bij personeelswisselingen makkelijk over te dragen. 

Producten zijn multi inzetbaar waardoor u minder soorten 

schoonmaakmiddelen nodig heeft.

Werkwijze concept en doseerwijze
De Eco reinigingsmiddelen zijn verpakt in recyclebare cans waar 

een aftapkraan op geplaatst wordt. Hiermee en hierna wordt 

de doseerfl es gevuld. Vanuit de doseerfl es wordt de navulbare 

sprayfl es en/of emmer gevuld. Deze werkwijze garandeert de 

juiste dosering, een veilig product en een optimaal resultaat.

in 4 stappen

Stap 1:
Houd de Eco doseerfl es met het grote reservoir

onder aftapkraan en vul de doseerfl es

Stap 2:
Vul de Eco sprayfl es en/of emmer met water

Stap 3:
Draai de dop van het kleine reservoir van de doseerfl es

en vul de sprayfl es en/of emmer vanuit de doseerfl es

Stap 4:
Pak de microvezeldoek en spons in de kleur van het

reinigingsmiddel en start met de schoonmaakwerkzaamheden


