Profi6

is een hoog geconcentreerde
snelreiniger voor gelakte en ongelakte
oppervlakken, zoals vloeren, machines,
machine- en precisieonderdelen voor
iedere industrie. Met Profi6 kunnen vet,
vuil, koolstof, olie, brandschades, roet,
nicotine aanslag en andere vormen van
hardnekkig vuil snel én efficiënt verwijderd
worden. Profi6 is ook geschikt voor het
reinigen van dekkleden, dieselolievlekken,
rubberdoek en als vervanger van
ammoniak. Voor het beste
reinigingsresultaat Profi6 verneveld
aanbrengen op het te reinigen oppervlak
en direct afnemen met een schone,
vochtige doek. Kortom: opspuiten,
afvegen, klaar! Vanzelfsprekend is de
Profi6 zeer geschikt voor het machinaal
reinigen van grote oppervlakken en ook
verkrijgbaar in een laag schuimende
variant.
Profi6 is door TNO goedgekeurd voor
reiniging van apparatuur waarmee voedsel
wordt bereid en kan zowel met warm als
ook met koud water worden verdund.

Profi6 is a fast cleaner and degreaser for
coated and uncoated surfaces, such as floors,
machinery, machine parts and precision parts
to remove grease, dirt, carbon, oil, fire
damage, soot, nicotine and other forms of
dirt very fast and efficient. Also applicable for
the cleaning of tarpaulins, diesel-oil, rubber
cloth, and to replace ammonia. Profi6 is
approved by Dutch research centre TNO for
use in the food sector and can be diluted with
warm or cold water. For the best cleaning
results first impregnate the surface with the
Profi6 and wipe subsequently with a clean
damp cloth immediately afterward. In short,
impregnate, wipe, done! When cleaning
machines always rinse with water. Not
applicable for glass or mirrors. (Use the
ProfiGlass for those surfaces)
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Profi7 is een hoog geconcentreerde
reiniger voor het streeploos reinigen van
(kunststof) bedrijfs- en kantoorvloeren,
eetzalen en cafetaria’s. Tevens geschikt voor
wandbekleding, kunststof meubels, tafels,
meubilair en alle soorten plavuizen,
natuursteen en tegelvloeren. Zeer geschikt
voor schoonmaakonderhoud waarbij hoge
eisen worden gesteld aan zowel het reinigend
als ook het esthetisch resultaat; laat geen
residu en geen strepen achter. Voor het beste
reinigingsresultaat bij vloeren adviseren wij
een vlak-mop (van microvezeldoek) en bij
andere oppervlakken een microvezeldoek te
gebruiken. Profi7 kan verdund worden met
warm of koud water.

Profi7 is an excellent highly concentrated,
fresh smelling cleaner for stripe-free cleaning
of business- and office floors. Also applicable
to wall coverings and plastic furniture. For all
types of stone and tiles. Used in places
where high cleaning results are demanded
and doesn’t leave any stains or residue. For
the best cleaning results for floors we
recommend a flat (microfiber) floor mop or a
microfiber cloth for other surfaces. Profi7can
be deluted with warm or cold water.
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ProfiSpotClean is een volkomen veilig
en effectief synthetisch reinigingsmiddel voor
vele soorten kunststof, kleding- en
woningtextiel, lopers, vaste vloerbedekking,
karpetten & autobekleding. Tevens zeer
geschikt als velgenreiniger.

ProfiSpotClean is a safe and effective
synthetic, fast acting detergent for many
types of plastics, clothing and home textiles,
rugs, carpets and car sheathing. Also very
suitable as a rim cleaner.
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ProfiGlass is een interieurreiniger voor
het reinigen van alle gladde oppervlakken
zoals: spiegels, glas, ramen of ruiten,
brilglazen, tegels, emaille, sanitair, kunststof,
vitrines & autoruiten. Ook geschikt voor
aanrechtbladen en (keramische) kookplaten.
ProfiGlass wordt gebruikt door professionele
glazenwassers, schoonmaakbedrijven,
spiegelfabrieken & opticiens.

ProfiGlass is an interior cleaner for
cleaning polished surfaces such as mirrors,
glass, windows, glasses, tiles, ceramic,
sanitary, plastics, showcases & car windows.
Also suitable for kitchen sinks and (ceramic)
cooking plates. ProfiGlass is used by
professional cleaners, cleaning companies,
glass and mirror manufacturers and
opticians.
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ProfiSanitair voor het hygiënisch
ontkalken en ontvetten. Laat een aangename
geur achter. ProfiSanitair is een
snelwerkende reiniger die moeiteloos
kalkaanslag, huidvet, roest, zeepresten,
kopergroen & zwarte aanslag op aluminium
en van alle niet-kalkhoudende oppervlakken
verwijdert. Voor regelmatig onderhoud van
natte ruimten zoals badkuipen, wastafels,
douches, wanden, toiletruimten, zwembaden,
gootstenen, edelstaal, rubber, kunststof,
zuurbestendige plavuizen & tegels.

ProfiSanitair

is a highly concentrated,
fast acting, pleasant smelling cleaner and
degreaser descaling skin oils, rust, soap
scum, copper green & black deposits on
aluminium and all non - calcareous surfaces
effortlessly removes. For regular maintenance
of wet areas, such as: bathtubs, sinks,
showers, walls, toilets, pools, sinks, stainless
steel, rubber, plastics, acid resistant tiles and
normal tiles.
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Profi15 is een zelfwerkend product dat
moeiteloos vet, kalkaanslag, urinesteen,
roest en andere hardnekkige aanslag
verwijdert van tegels, chroom, roestvrijstaal
en alle niet-kalkhoudende oppervlakken.
Profi15 is samengesteld uit een aantal
detergenten met een zuur, versterkt met
activators, een zwakschuimende biologisch
afbreekbare bevochtiger. Het verwijdert
kopergroen, zeepresten, huidvet en vele
andere hardnekkige aanslagen. Profi15 is
tevens te gebruiken voor het etsen van
vloeren. Bij extreme aanslag wordt Profi15
onverdund aangebracht maar over het
algemeen met water verdund. Niet geschikt
voor gebruik op zink of gegalvaniseerd staal.

Profi15 is a self-acting detergent for
effortlessly removing grease, limescale, urine
stains, rust and other persistent stains, from
tiles, chrome, stainless steel and all noncalcareous surfaces. Profi15 is composed of
some detergents with an acid, reinforced with
activators and a low-foam biodegradable
humidifier. It removes verdigris, soap scum,
skin fat and many other persistent stains.
Profi15 can also be used for etching floors.
For removing stains on floors and tiles,
Profi15 will generally be diluted and applied
diluted with water. Not to be used on zinc or
galvanized steel.
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