Producten ontwikkeld
voor elke taak in elke
werkomgeving
Poetsoplossingen

Meerwaarde
voor u creëren
door: gezondere,
veiligere en
productievere
werkplekken.

Efficiënte oplossingen
bieden
Waarom kiezen voor
onze poetsoplossingen?

Begrijpen wat
belangrijk is voor u

Uw efficiëntie komt
op de eerste plaats

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*
is een vooraanstaand, wereldwijd
leverancier van totaaloplossingen
voor gezondheid, veiligheid
en hygiëne. U kunt op ons
vertrouwen voor betrouwbare, goed
presterende poetsoplossingen.

Door onze samenwerking met klanten
over de hele wereld, begrijpen we
hoe belangrijk een betere efficiëntie
voor u is. Dat is ook onze prioriteit.

Met meer dan 15 jaar ervaring op het
gebied van poetsen, begrijpen we de
druk van het beheersen van kosten
zonder afbreuk te doen aan de hoge
niveaus van hygiëne en productiviteit.

Dat komt doordat we ons toeleggen op:
Ŕ 1FSTPPOMJKLFEJFOTUWFSMFOJOH 
door met elke klant een goede
relatie te onderhouden en door
u te helpen met het vinden van
de beste productoplossingen

We ontwikkelen onze
poetsoplossingen altijd met
efficiëntie in het achterhoofd,
om het personeel te helpen het
werk sneller, hygiënischer en
voordeliger te verrichten.

Omdat uw efficiëntie voor ons op de
eerste plaats komt, leveren we altijd:
Ŕ %FNFFTUHFTDIJLUFQSPEVDUFO
voor al uw poetseisen
Ŕ ,PTUFOFŢFDUJWJUFJU EPPSVFFOLFV[F
aan dispensers en uitvoeringen te
bieden die u helpen het gebruik
van poetsdoeken terug te brengen

Ŕ $POTJTUFOUFIPHFLXBMJUFJU 
ondersteund door
industriekeurmerken

Ŕ (FBWBODFFSEFUFDIOPMPHJF§O 
zoals HYDROKNIT* en
AIRFLEX* Materiaal, die
poetswerkzaamheden beter
uitvoeren en de kosten van
afvalverwijdering verlagen.

Ŕ *OOPWBUJFWFQSPEVDUFO EJF
betrouwbaar zijn en een
positieve invloed hebben op alle
werkplekken, zoals blijkt uit onze
merken WYPALL* en KIMTECH*
Ŕ %VVS[BBNIFJE BMUJKEFFOJOUFHSBBM
onderdeel van de manier waarop
we onze producten ontwerpen,
produceren en vervoeren
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Onze visie op duurzaamheid

HET CREËREN VAN EEN BETERE WERELD VOOR U
Bij KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* vinden we dat duurzaamheid essentieel is voor elk bedrijf.
Daarom werken we toe naar een aantal basisdoelstellingen op het gebied van duurzaamheid.
U kunt erop vertrouwen dat wanneer u onze producten koopt u niet alleen de gezondheid
van uw werknemers verbetert, maar ook een duurzamere wereld ondersteunt.

People

De hulpmiddelen
bieden die nodig zijn
om de verspreiding van
bacteriën die ziekten
verwekken terug te
dringen.

Planet

Veilige

Hulpbronnen zijn eindig, dus we zijn voortdurend bezig om bij
elke fase van de levenscyclus van een product,
vanaf het ontwerp tot
de uiteindelijke afvoer
de impact op het milieu
te verminderen.

en efficiënte

werkomgeving
Onze poetsdoeken voor
zwaardere taken
wegen vijf keer minder
dan doorsnee doeken,
waardoor 37% minder
afval (per gewicht)
wordt geproduceerd.

%

37

Product

MINDER

Om de economie van
uw bedrijf te helpen
verbeteren, leveren we
producten die speciﬁek zijn voor een taak,
waarbij de hoeveelheid
die nodig is voor een
bepaalde taak vaak
wordt verlaagd.

Onze poetsdoeken voor
zwaardere taken
absorberen twee keer
zoveel als andere lichte,
droge papieren doekjes,
dus u verbruikt minder.

MINDER

Ons WETTASK* systeem
vermindert het gebruik
van oplosmiddelen:
TOT
WEL

=
=
=

Blije
werknemers
grotere

betrokkenheid
verbeterde

productiviteit

G10 Arctic Blue
Handschoenen

%

MEER HANDSCHOENEN
PER DOOS
dan bij traditionele
verpakkingen, waarmee het
verpakkingsafval tot wel 55%
wordt verminderd

100
20
%

en reduceert de
hoeveelheid VOC's

Onze Wiper Management Service kan onze
disposable doeken* ophalen en recyclen.

Onze gevouwen
herbruikbare maskers
kunnen voor maximaal
twee diensten worden
gebruikt , dus u verbruikt
minder en produceert
minder afval.
*Alleen verkrijgbaar in Frankrijk
en Duitsland.

(BWPPSNFFSJOGPSNBUJFPWFSPO[FQSFTUBUJFTPQIFUHFCJFEWBOEVVS[BBNIFJEOBBS www.kcpreducetoday.nl

Wij helpen u afval
te verminderen en
uw productiviteit te
verhogen
Slecht presterende producten en
onbetrouwbare uitgifte, kunnen leiden
tot meer afval en een hoger verbruik.
Aangezien de kosten van
afvalverwijdering zijn gebaseerd
op gewicht of volume, of u nu
gevaarlijk afval verwijdert of
niet, is het gebruik van een beter
presterende poetsoplossing in
combinatie met een oplossing voor
een beheerste uitgifte cruciaal voor
de verlaging van de kosten van uw
afvalverwijdering en ten behoeve van
de winstgevendheid van uw bedrijf.
Onze poetsproducten zijn voorzien
van slimme verpakkingsoplossingen
en zijn ontworpen met uw verbruik in
het achterhoofd, om de hoeveelheid
die u wegwerpt te verlagen.

verminder
verspilling
van tijd

Met onze staat van dienst begrijpen
we maar al te goed hoe belangrijk
het is om manieren te vinden
om de kosten te verlagen en de
winstmarges te verbeteren. Vanuit
deze gedachte zijn onze producten
en systemen ontwikkeld om:
– makkelijk onderhouden te worden
– makkelijk bijgevuld te worden
– efficiënter te zijn
– papierafval te verminderen
– opslagruimte te verminderen
Dit alles bespaart u tijd en helpt
u om de kosten te verlagen.
Wij kunnen met u samenwerken om
u te helpen afval tegen te gaan en uw
processen en efficiëntie te verbeteren.

verminder
papierafval

verminder
verspilling
van
opslagruimte
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De poetsdoek kiezen die het
beste in uw behoefte voorziet
Ons totale aanbod biedt veel opties voor verschillende prestaties, uitvoeringen en
dispenseroplossingen. Door samen te werken, vinden we de beste poetsoplossing
die naadloos aansluit op uw speciﬁeke behoeften en werkzaamheden.
Denk bij de beslissing wat het belangrijkst is voor de te verrichten
werkzaamheden, aan de volgende drie zaken.

01

02

03

Prestaties poetsdoek

Dispensers

Afvalverwijdering

Welke poetseigenschappen hebt u
nodig om uw werkzaamheden te
verrichten?

Welk type dispenser hebt u nodig
voor uw werkzaamheden?

Met wat voor soort
afvalverwijdering moet u rekening
houden?

Ŕ 6JUFSTUBCTPSCFSFOE TOFMMFSFO
FŢFDUJFWFS
Ŕ 4UFSLFOTDIFVSWBTU
Ŕ #FTUBOEUFHFOPQMPTNJEEFMFO
Ŕ (FSJOHFQMVJTWPSNJOH
Ŕ ,MFVSDPEFSJOHWPPSUBBLTDIFJEJOH
Ŕ %JTQPTBCMFPGIFSCSVJLCBSF
producten?

Ŕ 1BTUFFOTZTUFFNNFUFFOHSPUF
capaciteit, een draagbaar systeem
of een hygiënische doek-voordoek uitgifte dispenser het best in
uw omgeving?
Ŕ 8FMLFBGNFUJOHQPFUTEPFLJT
IFUNFFTUFŢFDUJFG NBBSOJFU
verspillend?
Ŕ )FCUVFFOTQFDJBBMTZTUFFN
nodig om productschade terug
te brengen of besmetting van
poetsdoeken te voorkomen?

(BWPPSWFSEFSFJOGPSNBUJFOBBSwww.kcprofessional.nl

Ŕ )FDIUVXBBSEFBBOFFOMBHFS
verbruik en minder afval?
Ŕ ;JKOCFUFSFQPFUTQSFTUBUJFTFWFO
belangrijk voor u als de gevolgen
voor het milieu?
Ŕ 7
 FFHUVHFWBBSMJKLFTUPŢFOPQ

Productwijzer
In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de speciﬁeke poetseigenschappen en
het meest geschikte gebruik, waardoor u snel de poetsoplossing kunt identiﬁceren
die het beste in uw behoeften voorziet. Raadpleeg voor speciﬁekere voorbeelden de
productpagina's. Wij zullen u helpen de juiste oplossing voor uw toepassing te kiezen.

ABSORPTIE

STERKTE*

RUWE OPPER- OLIE EN VET
VLAKKEN

OPLOSMIDDELEN

GEMORSTE STOF EN VUIL KWETSBARE
VLOEISTOFOPPERFEN
VLAKKEN

PRODUCTOPLOSSING

PAG.

5

Precision Engineering
Poetsdoeken

p.13

7

Industriële
Poetsdoeken

p.14

5

WYPALL* X90
Poetsdoeken

p.15

6

WYPALL* X80
Poetsdoeken

p.16

5

WYPALL* X70
Poetsdoeken

p.17

4

WYPALL* X60
Poetsdoeken

p.18

3

WYPALL* X50
Poetsdoeken

p.18

2

WYPALL* L40
Poetsdoeken

p.21

2

WYPALL* L30
Poetsdoeken

p.22

1

WYPALL* L20
Poetsdoeken

p.23

1

WYPALL* L10
Poetsdoeken

p.23

10

WYPALL* Microﬁber
Poetsdoeken

p.30

2

WYPALL*
Geïmpregneerde
Reinigingsdoeken

p.31

KIMTECH* Poetsdoeken

p.25

WETTASK* Systeem

p.26

HERBRUIKBAAR

BEPERKT GEBRUIK

SPECIALITEITEN

Taakspeciﬁeke poetsoplossingen
Speciﬁeke industriële oplossingen voor het reinigen van oppervlakken
;XBLTUŊ4UFSLTU
(BWPPSWFSEFSFJOGPSNBUJFOBBSwww.kcprofessional.nl
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Metaalindustrie
Wij begrijpen de druk van het beheersen van kosten zonder
afbreuk te doen aan de hoge niveaus van efficiëntie en kwaliteit.
%PPSTBNFOUFXFSLFO LVOOFOXFEFFŢFDUJWJUFJUWBOVX
reinigingswerkzaamheden optimaliseren en tegelijkertijd
uw kosten en hoeveelheid afval terugbrengen. We leveren
een uitgebreid assortiment hoogwaardige producten die
alle processen in de metaalindustrie ondersteunen:

Metaalfabricage
Voor het vormen of het omvormen van een stuk of
een plaat metaal tot een ander onderdeel, component
of zelfs eindproduct worden processen gebruikt
als slijpen, snijden, vormen en bewerken.
Daarbij betrokken werkzaamheden zijn:
Algemene reiniging
Productsuggesties:
8:1"-- 91PFUTEPFLFO 8:1"-- -1PFUTEPFLFO 8:1"-- 
(F«NQSFHOFFSEF3FJOJHJOHTEPFLFO *OEVTUSJ§MF1PFUTEPFLFO

Oppervlakvoorbereiding
en metaalafwerking
Als een onderdeel of component is
gemaakt, moet het oppervlak worden
gereinigd en voorbereid, door bijvoorbeeld
vlakschuren, staalstralen, reiniging met
oplosmiddelen en chemische reiniging. Als
het oppervlak eenmaal is voorbereid, kan
een beschermlaag worden aangebracht.
Hiervoor worden processen als verven,
snijden of galvaniseren gebruikt.

Montage
Als componenten worden
samengevoegd om een eindproduct
te vormen, door bijvoorbeeld
vastbouten, vastklemmen,
bevestigen, vastklinken of lijmen.

Daarbij betrokken werkzaamheden zijn:
reiniging van steriele omgevingen, poetsen
met oplosmiddelen, oppervlaktereiniging
en reiniging van kwetsbare oppervlakken
Productsuggesties:
8:1"-- 91PFUTEPFLFO 8:1"-- 
-1PFUTEPFLFO ,*.5&$) 8&55"4, 
SXX Poetsdoeken, KIMTECH* Microﬁber
Poetsdoeken voor oppervlakvoorbereiding,
Industriële Poetsdoeken, Precision
Engineering Poetsdoeken

Onderhoud en
geplande uitvaltijd
Als machines, gereedschap en
fabrieksvoertuigen periodiek worden
voorbereid, gerepareerd en gereinigd.

Daarbij betrokken
werkzaamheden zijn:

Daarbij betrokken
werkzaamheden zijn:

Algemene reiniging

Algemene reiniging

Productsuggesties:

Productsuggesties:

8:1"-- 91PFUTEPFLFO 8:1"-- 
-1PFUTEPFLFO ,*.5&$) 
Disposable Microﬁber Poetsdoeken,
Precision Engineering Poetsdoeken

8:1"-- 91PFUTEPFLFO
8:1"-- -1PFUTEPFLFO
8:1"-- (F«NQSFHOFFSEF
Reinigingsdoeken,
Industriële Poetsdoeken,
Precision Engineering Poetsdoeken

(BWPPSWFSEFSFJOGPSNBUJFOBBSwww.kcprofessional.nl

Transport
We begrijpen het belang van de balans tussen een hoogwaardige reiniging
en een betere productiviteit en winstgevendheid. Onze poetsoplossingen zijn
ontworpen met het oog op de werkzaamheden en krijgen de klus in één keer
met het gewenste resultaat geklaard. Verlagen het verbruik van poetsdoeken
en oplosmiddelen en uiteindelijk de hoeveelheid afval die u genereert.
We hebben een uitgebreid assortiment poetsproducten die uw speciﬁeke
productiewerkzaamheden voor de transportindustrie beter ondersteunen:

Oppervlakvoorbereiding
en metaalafwerking
Als een onderdeel of component
is gemaakt en het oppervlak moet
worden gereinigd, voorbereid en
afgewerkt, bijvoorbeeld tijdens de
voorbereiding en het verven van
panelen in de automobielindustrie.
Daarbij betrokken
werkzaamheden zijn:
beheerste en kritische reiniging van de
omgeving, zoals pre-paint toepassingen
in de automobielindustrie en
verfafwerking in de luchtvaartindustrie
Productsuggesties:
,*.5&$) 8&55"4, 4991PFUTEPFLFO 
8:1"-- -1PFUTEPFLFO 8:1"-- 
91PFUTEPFLFO ,*.5&$) 
Poetsdoeken, Industriële Poetsdoeken,
Precision Engineering Poetsdoeken

Montage
Als verschillende onderdelen of
componenten aan elkaar worden
gemonteerd om een frame of
een eindproduct te maken.
Daarbij betrokken
werkzaamheden zijn:
algemene reiniging, beheerste en
kritische reiniging, zoals reiniging van
het motorblok en de brandstoftank
in de luchtvaartindustrie.
Productsuggesties:
,*.5&$) 8&55"4, 499
Poetsdoeken, KIMTECH* Sealant
1PFUTEPFLFO 8:1"-- (F«NQSFHOFFSEF
3FJOJHJOHTEPFLFO 8:1"-- 9
Poetsdoeken, Industriële Poetsdoeken

Eindafwerking
en levering

Daarbij betrokken werkzaamheden zijn:

Als een eindproduct grondig moet
worden gereinigd voordat het
aan de klant wordt geleverd.

Productsuggesties:

zorgvuldige reiniging, poetsen,
oppoetsen en algemene reiniging

KIMTECH* Microﬁber Poetsdoeken,
8:1"-- (F«NQSFHOFFSEF
Reinigingsdoeken

Onderhoud
Als machines, gereedschap en
fabrieksvoertuigen periodiek worden
voorbereid, gerepareerd en gereinigd.
Daarbij betrokken werkzaamheden zijn:
Algemene reiniging
Productsuggesties:
8:1"-- 91PFUTEPFLFO 
8:1"-- -1PFUTEPFLFO 8:1"-- 
(F«NQSFHOFFSEF3FJOJHJOHTEPFLFO 
Industriële Poetsdoeken, Precision
Engineering Poetsdoeken

%FHFOPFNEFQSPEVDUFO[JKOTMFDIUTTVHHFTUJFT7PPSEFNFFTUCFUBBMCBSFFOFŢFDUJFWFQPFUTSFTVMUBUFO SBEFOXF
klanten altijd aan een volledige analyse te doen van de locatiebehoeften en eventueel een test te doen. Vraag uw
verkoopvertegenwoordiger naar de details.

9

Voedselverwerking
Een betere beheersing van de kosten wil niet zeggen dat u in hoeft
te leveren aan hoge hygiënestandaards. Onze producten voor
de voedselverwerkende industrie zijn ontworpen om te helpen
voldoen aan de strengste reinigingsprogramma's, met het oog op
gebruiksgemak en snelheid, om uitvaltijd te minimaliseren en het
succes van uw merk te ondersteunen. Tijdens de ontwikkeling
hebben we rekening gehouden met iedere bewerkingsfase:

Reiniging tijdens
productwisselingen

Reiniging van productieafval/
gemorste etenswaren

Als een lijn wordt gebruikt om verschillende producten
of smaken van hetzelfde product te maken, moet de lijn
tijdens productwisselingen worden stilgelegd om de lijn te
reinigen en resten van het vorige product te verwijderen.

Als gemorste etenswaren of ingrediënten uit het proces
moeten worden verwijderd om besmetting van het
proces door ophoping van ingrediënten te voorkomen.

Daarbij betrokken werkzaamheden zijn:
reinigen en drogen van machine apparatuur
Productsuggesties:

Daarbij betrokken werkzaamheden zijn:
opvegen van overtollige ingrediënten, gemorste etenswaren
Productsuggesties:
8:1"-- 98FSLEPFLFO 8:1"-- -1PFUTEPFLFO

8:1"-- 98FSLEPFLFO 8:1"-- 98FSLEPFLFO 
8:1"-- -1PFUTEPFLFO *OEVTUSJ§MF1PFUTEPFLFO

Onderhoud
Grondige reiniging
Vaste tijden waarop een lijn wordt gestopt
voor grondige reiniging en ontsmetting.
Daarbij betrokken werkzaamheden zijn:
reinigen en drogen van machine
apparatuur, chemisch reinigen
Productsuggesties:
8:1"-- 91PFUTEPFLFO ,*.5&$) 8&55"4, 
DSX Poetsdoeken, Industriële Poetsdoeken

(BWPPSWFSEFSFJOGPSNBUJFOBBSwww.kcprofessional.nl

Als machines, gereedschap en fabrieksvoertuigen periodiek
worden voorbereid, gerepareerd en gereinigd.
Daarbij betrokken
werkzaamheden zijn:
Algemene reiniging
Productsuggesties:
8:1"-- 91PFUTEPFLFO 
8:1"-- -1PFUTEPFLFO 
8:1"-- (F«NQSFHOFFSEF
Reinigingsdoeken, Industriële
Poetsdoeken, Precision
Engineering Poetsdoeken

Gezondheidszorg
In omgevingen waar hygiëne cruciaal is, kan ons uitgebreide
assortiment poetsoplossingen helpen de verspreiding van
infecties te minimaliseren en het vertrouwen van de patiënt te
WFSHSPUFO;F[JKOEFWFJMJHTUFLFV[FPNUFIFMQFOWPMEPFOBBOEF
reinigingsprotocollen in de gezondheidszorg en de verspreiding van
ziektekiemen en kruisbesmetting te beperken. Daarnaast bieden
onze patiëntproducten meer comfort en een betere verzorging.

Reiniging en
desinfectie
Als ruimtes in zorginstellingen,
zoals afdelingen, behandelkamers
voor patiënten, slaapkamers en
verpleegafdelingen, moeten voldoen
aan de hoogste niveaus van hygiëne.

Patiëntenzorg
Als een hoog verloop van patiënten afdekoplossingen
vereist die snel tussen patiënten kunnen
worden toegepast en als reinigingsoplossingen
nodig zijn om de persoonlijke hygiëne van
de patiënt zo hoog mogelijk te houden.
Daarbij betrokken werkzaamheden zijn:

Daarbij betrokken werkzaamheden zijn:

Reiniging, drogen en desinfectie van
patiënten en afdekken van oppervlakken

Reiniging en desinfectie van
oppervlakken, taakscheiding

Productsuggesties:

Productsuggesties:
8:1"-- 98FSLEPFLFO
8:1"-- 98FSLEPFLFO
,*.5&$) 8&55"4, %491PFUTEPFLFO

8:1"-- -1PFUTEPFLFO,MFJOF3PM 8:1"-- 
-1PFUTEPFLFOŊ,XBSUHFWPVXFO ,*.5&$) 
Absorberende Handdoeken, KIMTECH* Medical Wipes

Voedselbereiding
en restaurants

Onderhoud van
de instellingen

Als poetssystemen nodig zijn in de
ruimtes waar voedsel wordt bereid
PNHFNPSTUFWMPFJTUPŢFOPQUF
dweilen, oppervlakken af te vegen
en de hygiëne van de faciliteiten
van een restaurant te behouden.

Als onderhoud van de apparatuur in
een instelling en openbare ruimtes
vereist is om te beschermen tegen
infecties en potentiële kruisbesmetting.

Daarbij betrokken
werkzaamheden zijn:
opdweilen van gemorste
WMPFJTUPŢFO SFJOJHFOWBO
apparatuur en oppervlakken
Productsuggesties:
8:1"-- 98FSLEPFLFO 8:1"-- 
98FSLEPFLFO ,*.5&$) 
WETTASK* DSX Poetsdoeken

%FHFOPFNEFQSPEVDUFO[JKOTMFDIUTTVHHFTUJFT7PPSEFNFFTUCFUBBMCBSFFOFŢFDUJFWFQPFUTSFTVMUBUFO SBEFOXF
klanten altijd aan een volledige analyse te doen van de locatiebehoeften en eventueel een test te doen. Vraag uw
verkoopvertegenwoordiger naar de details.

Daarbij betrokken
werkzaamheden zijn:
algemene reiniging,
desinfectie, taakscheiding
Productsuggesties:
8:1"-- 91PFUTEPFLFO 
8:1"-- -1PFUTEPFLFO 
8:1"-- (F«NQSFHOFFSEF
3FJOJHJOHTEPFLFO ,*.5&$) 
WETTASK* DSX Poetsdoeken,
8:1"-- 998FSLEPFLFO
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Herbruikbare en
sterke poetsdoeken
De herbruikbare WYPALL* X Poetsdoeken zijn absorberend,
oplosmiddelbestendig en sterk genoeg om de zwaarste
werkzaamheden te verrichten, en tegelijkertijd kosten- en
tijdefficiënt.
(FCSVJLNBLFOEWBOPOTHFQBUFOUFFSEF):%30,/*5 
Materiaal, worden de WYPALL* X Poetsdoeken gemaakt
door met krachtige waterstralen zachte absorberende
papiervezels te bundelen met extra sterk polypropyleen.
Op die manier maken we poetsdoeken die hun vorm
behouden en steeds weer gebruikt kunnen worden:
Ŕ 6JUFSTUBCTPSCFSFOEJEFBBMPNTOFMHFNPSTUF
WMPFJTUPŢFOPQUFEXFJMFO IBOEFOFONBDIJOFTBGUF
vegen
Ŕ 4UFSLFOEVVS[BBN [PXFMOBUBMTESPPHJEFBBMWPPS
zware taken zoals het reinigen van machines
Ŕ #
 FTUBOEUFHFOEFNFFTUFPQMPTNJEEFMFOJEFBBMPN
oplosmiddelen op een oppervlak aan te brengen of af te
vegen
Ŕ #
 FWBUHFFOIFDIUPGCJOENJEEFMFO XBBSEPPSNJOEFS
resten op het oppervlak achterblijven

Gemiddelde
lomp

WYPALL* X80

WYPALL* X80 Poetsdoeken wegen 5 keer
minder dan een gemiddelde lomp.
Minder weggooien, kost minder geld.

SNEL ABSORBEREND MATERIAAL

(BWPPSWFSEFSFJOGPSNBUJFOBBSwww.kcprofessional.nl

Verbeterde absorptie
Onze unieke PowerPockets technologie is nu beschikbaar
JO8:1"-- 9FO91PFUTEPFLFO#JFEUFFOCFUFSF
absorptie, voelt nog meer aan als textiel en heeft een betere
poetskracht.
De in het product verwerkte luchtkamers helpen vuil sneller
FOFŢFDUJFWFSPQUFOFNFO XBBSEPPSPQQFSWMBLLFOTDIPOFS
worden en minder afval wordt gegenereerd.

Precision Engineering
Poetsdoeken
Perforatiebestendige, uiterst
ﬂexibele poetsdoeken voor
reiniging van moeilijke hoekjes
Ŕ S
 cheurvast, HYDROKNIT* Materiaal
Deze dunne poetsdoeken zijn ontworpen met het oog
op perforatiebestendigheid en een maximale ﬂexibiliteit
om zelfs in de moeilijkste hoekjes te kunnen komen
Ŕ P
 luisarme Poetsdoeken
De speciale vezeltechnologie leidt tot minder
pluisvorming dan bij de meeste andere non-woven
Poetsdoeken

Ideaal voor:
Ŕ R
 einiging van lastig bereikbare plekken
Soepel materiaal dat aanvoelt als textiel biedt een
maximale ﬂexibiliteit voor de reiniging van lastige
onderdelen of componenten
Ŕ R
 einiging in de metaalindustrie
Slijt- en perforatiebestendig voor zware
werkzaamheden

Ŕ D
 e juiste grootte voor de taak
Verkrijgbaar in handige kleine uitvoeringen om te helpen
de hoeveelheid afval terug te brengen: Kwart gevouwen
of een unieke handige pop-up doos
Beschikbare uitvoeringen:

Technologie / Certiﬁcering:
SNEL ABSORBEREND MATERIAAL

Kleuropties:
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Beschikbaar met onze Power
Pocket technologie voor
een efficiëntere reiniging en
voelen aan als textiel

Industriële
Poetsdoeken
Onze sterkste poetsdoeken,
volumineus, maar toch soepel
voor zware taken, zijn een ideale
vervanging voor lompen
Ŕ S
 cheurvast, snel absorberend HYDROKNIT* Materiaal
Slijtvaste Poetsdoeken voor zware werkzaamheden
Ŕ 4PFQFMNBUFSJBBMEBUBBOWPFMUBMTUFYUJFMWPPSFFO
efficiënte en comfortabele reiniging
Ŕ 5XFFVJUWPFSJOHFOPNUFWPPS[JFOJOVXCFIPFGUFO
grote rol en kwart gevouwen

Ideaal voor:
Ŕ Z
 ware onderhoudstaken
Uitstekende absorptie van vet en olie
Ŕ R
 einiging in de metaalindustrie
Reiniging van ruwe oppervlakken zonder dat de
poetsdoeken scheuren
Ŕ V
 oorbereiding van oppervlakken
Uitspoelbare poetsdoeken, ontworpen voor
herhaaldelijk gebruik met olie, vet, smeermiddelen en
reinigingsmiddelen

Beschikbare uitvoeringen:

Technologie / Certiﬁcering:
SNEL ABSORBEREND MATERIAAL

Kleuropties:

Ga voor verdere informatie naar www.kcprofessional.nl

Slechts 5 rollen
WYPALL* X90
Poetsdoeken 200 liter
olie kunnen opnemen!
Ongelooﬂijk!

WYPALL* X90
Poetsdoeken
2-laags materiaal biedt een
betere absorptie
8:1"-- 91PFUTEPFLFOWFSCFUFSFOPQFťDJ§OUF
wijze de poetsprestaties op de werkplek:
Ŕ V
 erminderen productafval
2 lagen geavanceerd HYDROKNIT* Materiaal zijn
aan elkaar gehecht, wat zorgt voor volumineuzere,
sterkere poetsdoeken die uw productafval met 35%
kunnen verminderen1

Ideaal voor:
Ŕ Uiterst absorberend
Om gemorste olie of water op te dweilen
Ŕ &FOWPVEJHSFJOJHFOWBOMBTUJHCFSFJLCBSFQMFLLFO
Voor machines en kleine onderdelen, dankzij goede
soepelheid
Ŕ 7PFMUBBOBMTUFYUJFM
;BDIUHFOPFHPNEFIBOEFONFFUFSFJOJHFO

Ŕ K
 rijgen de klus sneller geklaard
Door een combinatie van polyester- en houtvezels
wordt met dit 2-laags materiaal een beter
absorberende poetsdoek gemaakt, voor een snellere
FOFŢFDUJFWFSFSFJOJHJOH
Ŕ V
 erlaagt het risico op schade aan het oppervlak
Polyestervezels bieden een zachtere en
comfortabelere poetsdoek, waardoor lastige
gebieden eenvoudiger kunnen worden gereinigd

Beschikbare uitvoeringen:

Ŕ I nnovatieve beheerste uitgifte
Helpt de verbruikskosten te beheersen en afval
verder te verminderen

Technologie / Certiﬁcering:
SNEL ABSORBEREND MATERIAAL

Kleuropties:
1

3JTQFUUPBJ1BOOJ8:1"-- 9 DPOMPTUFTTPVTPEFMQBOOP
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Eén WYPALL* X80
Poetsdoek is sterk genoeg
om een gewicht van 60 kg
op te tillen.

WYPALL* X80
Poetsdoeken
Sterke, volumineuze
poetsdoeken, voor
zware onderhouds- en
reinigingswerkzaamheden
Snel en hoog absorptievermogen en grote
TDIFVSWBTUIFJE8:1"-- 91PFUTEPFLFO
zijn een ideale vervanging voor lompen:
Ŕ S
 cheurvast, snel absorberend HYDROKNIT* Materiaal
Sterk genoeg om de ruwste oppervlakken
te reinigen zonder kapot te gaan
Ŕ B
 ruikbaar met water en oplosmiddelen
Kunnen worden uitgespoeld en hergebruikt

Ideaal voor:
Ŕ P
 oetsen van zware machines
en onderdelen
Reinigen van ruwe oppervlakken zonder dat de
poetsdoeken scheuren
Ŕ O
 nderhoudswerkzaamheden
Wegvegen van vet en olie, en opnemen van
zwaardere vervuiling
Ŕ V
 oorbereiden van oppervlakken
Uitspoelbare poetsdoeken voor gebruik met
oplosmiddelen of water

Ŕ U
 itvoeringen: grote rollen en gevouwen doeken
Om aan uw behoeften te voldoen
Beschikbare uitvoeringen:

Technologie / Certiﬁcering:
SNEL ABSORBEREND MATERIAAL

Kleuropties:
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WYPALL* X70
Poetsdoeken
Snel absorberend voor
middelzware werkzaamheden
;FMGTBMT8:1"-- 91PFUTEPFLFOOBU[JKO CMJKWFO
ze zacht en volumineus, en behouden ze hun vorm:
Ŕ L
 angdurige, efficiënte absorptie
Om snel vet, vuil en oplosmiddelen mee op te
vegen
Ŕ E
 envoudig mee te werken
Blijft zacht en duurzaam, nat of droog en kan met
oplosmiddelen worden gebruikt
Ŕ K
 ostenefficiënt
Door gewoon uit te spoelen en opnieuw te
gebruiken, genereert u minder afval
Ŕ V
 eelzijdig
Houdt gereedschap en machines schoon en
voldoet aan de eisen voor direct voedselcontact

Ideaal voor:
Ŕ Zwaar onderhoud
Economische oplossing voor het opvegen
van olie, vet, vuil en oplosmiddelen van
oppervlakken en gereedschap
Ŕ Reinigen van gereedschap en machines
7FSXJKEFSFOWBOTOJKWMPFJTUPŢFOFO
beschermen van onderdelen
Ŕ Metalen oppervlakken
Snel absorberend, zacht en volumineus voor
een gemakkelijke en efficiënte reiniging

Beschikbare
uitvoeringen:

Technologie / Certiﬁcering:
SNEL ABSORBEREND MATERIAAL

Kleuropties:
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WYPALL* X60/50
Poetsdoeken
Veelzijdig en duurzaam,
voor precisiereiniging
8:1"-- 9FO91PFUTEPFLFO CFEPFMEWPPSMJDIUF 
algemene poetswerkzaamheden, inclusief het reinigen van
ramen, zijn:
Ŕ S
 oepel en licht in gewicht
Voor het reinigen van kwetsbare onderdelen, het
opnemen van kleine hoeveelheden gemorste
WMPFJTUPŢFO IFUCFSFJLFOWBOQMFLLFONFUMBTUJHF
oppervlakken en het afvegen van handen
Ŕ (
 FTDIJLUWPPSIFUBBOCSFOHFOWBOWFSEVOOFSTFO
oplosmiddelen
En toch sterk genoeg om lijm af te schrobben en olie en
vuil te verwijderen
Ŕ (
 SPPUUFBGHFTUFNEPQMJDIUFSFXFSL[BBNIFEFO
Om consistente prestaties te bieden en te helpen afval
en bedrijfskosten te verlagen

Ideaal voor:
Ŕ "BOCSFOHFOWBOTNFFSNJEEFMFO
en precisiereiniging
(FCSVJLWBOWFSEVOOFSTFOPQMPTNJEEFMFO4NBMMF
gleuven bereiken en lastige machineonderdelen
afvegen
Ŕ (MB[FOXBTTFOFOQPFUTFO
Stof, olie en vuil verwijderen
Ŕ 3FJOJHJOHWBOPOEFSEFMFOWPPSFJOENPOUBHF
Een hoogwaardige afwerking leveren

Beschikbare uitvoeringen:

Technologie / Certiﬁcering:
SNEL ABSORBEREND MATERIAAL

Kleuropties:
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Onze WYPALL* X50/80
Werkdoeken PEFC
gecertiﬁceerde vezels bevatten

WYPALL* X80/50
Werkdoeken
Hoogwaardig voor
gescheiden hygiënische
reinigingswerkzaamheden
Snel, ultra-absoberend, scheurvast en gaat langer
mee:
Ŕ V
 ier kleurvarianten
Eén voor iedere schoonmaaktaak, om het risico op
kruisbesmetting te beperken en de naleving van
hygiënevoorschriften te verbeteren
Ŕ U
 itspoelen en opnieuw gebruiken
Optimaal gebruik waardoor de levensduur
van iedere poetsdoek wordt verhoogd en de
hoeveelheid afval en de gebruikskosten worden
verlaagd
Ŕ T
 wee prestatieniveaus
U kunt kiezen uit een hogere absorptie en een
MBOHEVSJHFTUFSLUF 8:1"-- 98FSLEPFLFO 
of een economisch en hygiënisch poetssyteem
8:1"-- 98FSLEPFLFO 

Ideaal voor:
Ŕ 8FSL[BBNIFEFOJOEFLFVLFO SFJOJHFOWBOUBGFMT
en toonbanken
Reinigen van keukengerei en -apparatuur, opdoen
van olie en vet. Uitspoelen en opnieuw gebruiken,
lagere gebruikskosten
Ŕ 7PFETFMCFSFJEJOHPQJOEVTUSJFFMOJWFBV
Ultra-absorberend en scheurvast voor grondige
reiniging, productwisselingen en reiniging van
lopende banden
Ŕ )FUSJTJDPPQLSVJTCFTNFUUJOHCFQFSLFO
(FLMFVSEFQPFUTEPFLFOWPPSJFEFSFSVJNUFUBBL PNEF
verspreiding van ziektekiemen in toiletruimtes, klinische
omgevingen en patiëntafdelingen te beperken

Beschikbare uitvoeringen:

Technologie / Certiﬁcering:
SNEL ABSORBEREND MATERIAAL

Kleuropties:
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Poetsdoeken voor
eenmalig gebruik
Als u een poetsdoek voor eenmalig
gebruik nodig hebt om gemorste
vloeistoffen op te dweilen, handen te
reinigen en oppervlakken schoon te
vegen, is dit assortiment een uitblinker.

1

Dat komt doordat de unieke structuur van het AIRFLEX*
Materiaal, met grote luchtkamers, meer absorbeert
en sterker en dikker is dan de structuur van een
conventionele poetsdoek van tissue. Daarom zijn voor elke
klus minder poetsdoeken nodig.

2

Doordat de WYPALL* L Poetsdoek ideaal is voor het
PQEXFJMFOWBOHFNPSTUFWMPFJTUPŢFOPQFFOHSPPU
oppervlak, is hij zowel taak- als kostenefficiënt. Hij verdient
PPLEFWPPSLFVSWBOWBOEFHFCSVJLFST1.

3

Tijdens een onafhankelijk marktonderzoek zijn op
verschillende locaties de WYPALL* L Poetsdoeken (met
AIRFLEX* Materiaal) voor verschillende taken vergeleken
NFUDPOWFOUJPOFMFMBBHTQPFUTEPFLFOWBOEF
HFCSVJLFSTIBEEFOMJFWFS8:1"-- -1PFUTEPFLFOEBOEF
conventionele 1-laags poetsdoeken.
*OMBCPSBUPSJVNUFTUT[JKO8:1"-- -1PFUTEPFLFO
vergeleken met 3-laags poetsdoeken van de grootste
DPODVSSFOU%F8:1"-- -1PFUTEPFLBCTPSCFFSU
meer water en 37% meer olie. Natte treksterkte in de
dwarsrichting was 121% hoger. Volume was 19% groter.
Onafhankelijk marktonderzoek toont aan dat met WYPALL*
-1PFUTEPFLFOIFUBBOUBMHFCSVJLUFQPFUTEPFLFONFU
15% wordt teruggebracht ten opzichte van conventionele
1-laags poetsdoeken.

Ŕ 0
 OHF§WFOBBSEFOBUUFTUFSLUF EBOL[JKEFVOJFLF
WF[FMTUSVDUVVS XBBSEPPSHFNPSTUFWMPFJTUPŢFOTOFM
kunnen worden opgenomen, zonder dat de poetsdoek
uit elkaar valt of doorweekt raakt. Meer dan 2 keer zo
sterk als hij nat is dan conventionele poetsdoeken2
Ŕ 0O[F8:1"-- -1PFUTEPFLFOWPFMFOOJFUBMMFFOEJLLFS
aan, maar zijn ook 19% volumineuzer dan traditionele
papieren poetsdoeken2, waardoor de handen beter
beschermd blijven. We comprimeren onze poetsdoeken
niet. De vezels zijn dus niet geplet
Ŕ (SPUFSFQSFTUBUJFTFOTOFMMFSFESPPHUJKE XBBSEPPSIFU
verbruik van poetsdoeken afneemt met maar liefst 15%3
en de poetstijd en hoeveelheid afval ook afnemen.

15

%
minder verbruik

WYPALL* L Poetsdoeken absorberen
twee keer zoveel als andere
conventionele poetsdoeken. Dat wil
zeggen dat u 15% minder nodig hebt
om hetzelfde werk te verrichten.3

SNEL ABSORBEREND MATERIAAL
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Een WYPALL* L40 Poetsdoek
met grote luchtkamers
van AIRFLEX* Materiaal
absorbeert twee keer zoveel
water als een conventionele
poetsdoek2 en tot 37% meer
olie.2

WYPALL* L40
Poetsdoeken
Efficiënte algemene poetsdoek
voor eenmalig gebruik
Dankzij onze technologie van de unieke Double
Re-Creped (DRC) basisdoek, absorberen WYPALL*
-1PFUTEPFLFOWMPFJTUPŢFO PMJF WFUFOHSPUFSF
IPFWFFMIFEFOHFNPSTUFWMPFJTUPŢFOJOTOFMUFNQP
Ŕ U
 iterst absorberende poetsdoek voor eenmalig
gebruik
6OJFLFTQPOTBDIUJHFCJOOFOMBBHOFFNUWMPFJTUPŢFOJO
snel tempo op en blijft sterk als hij nat is
Ŕ G
 eschikt voor de meeste oppervlakken, inclusief
handen/gezicht
Met zacht aanvoelende buitenlaag
Ŕ D
 iverse rol en gevouwen doek-voor-doek
uitvoeringen
Om aan uw behoeften te voldoen

Ideaal voor:
Ŕ P
 eriodieke industriële reiniging en algemeen
onderhoud
Opnemen van grotere hoeveelheden gemorste en
HFMFLUFWMPFJTUPŢFO
Ŕ E
 fficiënte reiniging van de proceslijn
4OFMMFPQOBNFWBOHFNPSTUFWMPFJTUPŢFO XBBSEPPS
de productie zo weinig mogelijk hoeft te worden
onderbroken
Ŕ P
 oetswerk met patiënten
De buitenlaag is zacht genoeg om handen en
gezicht af te vegen, waardoor hygiënisch eenmalig
gebruik wordt gestimuleerd om de verspreiding van
ziektekiemen te minimaliseren

Beschikbare uitvoeringen:

Technologie / Certiﬁcering:
SNEL ABSORBEREND MATERIAAL

Kleuropties:
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WYPALL* L30
Poetsdoeken
Uitzonderlijke prestaties,
uitstekende waarde
Als u op zoek bent naar een sterke, absorberende
poetsdoek voor eenmalig gebruik die kostenefficiënt is,
WPMEPFO8:1"-- -1PFUTEPFLFOJOCFJEFPQ[JDIUFO
Ŕ ;F[JKOMJDIUFOWPFMFOBBOBMTUFYUJFM
Daardoor zijn ze zacht genoeg voor persoonlijk
gebruik voor handen en gezicht
Ŕ 7
 FSTUFSLUCJOOFOXFSLNFUSBTUFSTUSVDUVVS
Unieke DRC structuur voor krachtige en
absorberende reiniging van natte oppervlakken

Ideaal voor:
Ŕ (FNPSTUFPMJF
Neemt snel olie en vet op
Ŕ 1PFUTFOWBONBDIJOFT
Voor lichter poetswerk van machineonderdelen
Ŕ A
 fvegen van natte oppervlakken
De rasterstructuur behoudt zijn vorm, zelfs als deze
nat is

Ŕ 6
 JUTUFLFOEFBMMFEBBHTFQSJKT
Kostenefficiënt alternatief voor Airlaid poetsdoeken

Beschikbare
uitvoeringen:

Technologie / Certiﬁcering:
SNEL ABSORBEREND MATERIAAL

Kleuropties:
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WYPALL* L20/L10
Poetsdoeken
Voor lichte, precieze poetstaken
Als u waarde en veelzijdigheid voor alledaags
poetswerk zoekt, kunnen onze betrouwbaar
BCTPSCFSFOEF8:1"-- -FO-1PFUTEPFLFOIFU
aantal poetsdoeken dat u gebruikt terugbrengen:
Ŕ .FFSMBBHTQPFUTEPFLNFUTOFMBCTPSCFSFOEF
structuur
Speciﬁek ontworpen voor het reinigen van licht
vervuilde oppervlakken en het opdweilen van
kleine hoeveelheden gemorste vloeistof
Ŕ ;BDIUQPFUTFO
Voor delicaat poetsen en verwijderen van stof en vuil
Ŕ ,FV[FVJUEJWFSTFVJUWPFSJOHFONFUHSPUFDBQBDJUFJU
Om aan uw behoeften te voldoen

Ideaal voor:
Ŕ 3FJOJHJOHWPPSFJOENPOUBHF
(FNPSTUXBUFS TQVJUFOQPFUTXFSL ESPHFOFO
reinigen van handen
Ŕ 7FSXJKEFSFOWBOMJDIUFWFSWVJMJOH TNFFSWSJKF
nevels en poetsen van afwerkingen
Poetsen van glas, gladde oppervlakken en reinigen
van gereedschap
Ŕ )BOEJH WFFM[JKEJHHFNBL
Snelle beschikbaarheid om gemorst water op te
vegen, handen te drogen en te reinigen, en rondom
gebieden te poetsen waar voedsel wordt bereid

Beschikbare uitvoeringen:

Technologie / Certiﬁcering:
SNEL ABSORBEREND MATERIAAL

Kleuropties:
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Speciale
Reinigingsdoeken
Prestaties ontwikkeld voor
gecontroleerde omgevingen

KIMTECH* Poetsdoeken voor
WETTASK* Systemen

Bepaalde beheerste taken vereisen zeer speciﬁeke
poetsproducten en dispensers. Met dit in het achterhoofd,
hebben we onze expertise en poetstechnologieën gebruikt
om een taakspeciﬁek assortiment van topkwaliteit te
maken dat kan helpen de efficiëntie en productiviteit
te maximaliseren en de kosten voor poetsdoeken en
oplosmiddelen te verlagen.

Navulbaar, volledig afgesloten poetssysteem dat u meer
DPOUSPMFCJFEUPWFSIFUHFCSVJLWBOPQMPTNJEEFMFO
desinfectiemiddelen en over de kosten van het poetsen.

WYPALL* Geïmpregneerde
Reinigingsdoeken

KIMTECH* Poetsdoeken voor
oppervlakvoorbereiding

Draagbaar systeem met natte poetsdoeken zonder
oplosmiddelen. Direct klaar voor gebruik, altijd en overal.
Ideaal voor industriële productieomgevingen en de
transportindustrie.

Bieden precisie en betrouwbaarheid tijdens beheerste
en kritische reinigingswerkzaamheden in de
transportindustrie en industriële productieomgevingen.

WYPALL* Microﬁber Poetsdoeken

KIMTECH* Poetsdoeken
Sterke, pluisarme poetsdoeken voor
oppervlakvoorbereiding voor herhaald gebruik met
chemicaliën en oplosmiddelen in de transportindustrie en
industriële productieomgevingen.

Het WETTASK* Systeem helpt het
risico op kruisbesmetting te beperken
door doek-voor-doek uitgifte t.o.v. de
traditionele protocollen van herbruikbare
poetsdoeken en desinfectiesystemen.

(BWPPSWFSEFSFJOGPSNBUJFOBBSwww.kcprofessional.nl

Ontwikkeld voor schoonmaakprofessionals, voor het snel
opnemen en insluiten van vuil. Ideaal voor kantoren, de
gezondheidszorg en de hotel-, restaurant- en catering
industrie.

KIMTECH* Poetsdoeken
voor de ruimtevaart
We bieden deskundige oplossingen, speciaal ontwikkeld
voor de precisiestandaard van luchtvaarttaken.

KIMTECH*
Poetsdoeken
Ons KIMTECH* Poetsdoeken
assortiment voorziet in uw
taakspeciﬁeke behoeften:
KIMTECH* Poetsdoeken voor
oppervlakvoorbereiding
Als precisie en betrouwbaarheid van essentieel
CFMBOH[JKO QSFTUFFSUIFU,*.5&$) NFSL;FCJFEFO
reinigingsoplossingen voor kritische taken in de
transportindustrie, gezondheidszorg en productieprocessen.
;FMFWFSFOCFIFFSTUFDPOTJTUFOUJFBMTEJFIFUIBSETUOPEJHJT

KIMTECH* Poetsdoeken
Sterke pluisarme poetsdoeken voor oppervlakken
ontwikkeld voor herhaald gebruik, voor het schoonmaken
met chemicaliën en oplosmiddelen. Uitstekend voor het
opnemen van olie en vet, en ideaal voor:

Keuze uit:
Ŕ ,MFFGEPFLFO
Verwijderen van slijpstof in industriële en
productieomgevingen
Ŕ 4FBMBOU1PFUTEPFLFO
Non-woven open structuur, ideaal voor het afnemen
van afdichtmiddelen van gereedschappen en borstels
Ŕ .JDSPţCFS1PFUTEPFLFO
Voor parkeerservices, deze kostenefficiënte, wasbare
IPPHXBBSEJHFQPMZFTUFSQPMZBNJEFQPFUTEPFLSBGFMUOJFU
Ŕ 1PFUTEPFLFO
Sterke pluisarme poetsdoeken, ideaal voor herhaald
gebruik met chemicaliën en oplosmiddelen.

Beschikbare uitvoeringen:

Drukwerk en verftoepassingen in de automobielindustrie
1PFUTEPFLJTTJMJDPOFOWSJK
Technologie / Certiﬁcering:

Kleuropties:
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WETTASK* Navulbare
Poetssystemen voor
industriële toepassingen
Productiviteit
Ŕ (FCSVJLTLMBBSTZTUFFNCFTQBBSUNFEFXFSLFSUJKEFONPFJUF
Ŕ #JFEUŤFYJCJMJUFJUWPPSHFCSVJLWBOJFEFSXJMMFLFVSJH
PQMPTNJEEFMDIFNJDBMJ§OXBBSEFWPPSLFVSOBBSVJUHBBU

Winstgevendheid
Ŕ ;FLFSMBHFSPQMPTNJEEFMFOWFSCSVJL
Ŕ -BHFSFLPTUFOWBOBGWBMWFSXJKEFSJOH

Gezondheid en veiligheid
Ŕ 7FSLMFJOUVXWPFUBGESVLPQIFUNJMJFVEPPSNJOEFS70$T
Ŕ #FQFSLUEFCMPPUTUFMMJOHBBOPQMPTNJEEFMFO
Ŕ 7FSHSPPUEFQFSTPOFFMTWFJMJHIFJE

WETTASK* SXX
Poetsdoeken
Onze navulbare en afgesloten poetssystemen zijn speciﬁek
ontworpen voor het schoonmaken met oplosmiddelen en
oppervlakvoorbereiding en verhogen direct de veiligheid en
verlagen de kans op morsen van oplosmiddelen. Ideaal voor:
Industriële productie en transport.

KIMTECH* SXX Poetsdoeken voldoen
aan de industrienormen voor
oplosmiddelen die zijn gebaseerd op:
Ŕ .&,

Ŕ &
 UIZMBDFUBBU

Ŕ *TPQSPQBOPM"DFUPO

Ŕ 9
 ZMPM

Ŕ O)FQUBBO

Ŕ $
 ZDMPIFYBBO

Ŕ &UIBOPM

Ŕ 5
 SJDIMPSNFUIBBO

KIMTECH* SXX Poetsdoeken voor
Industriële productie
Ŕ 4QFDJBBMHFXFWFONBUFSJBBMWPPSIFUPQOFNFOWBOWVJM
Ŕ $PNQBUJCFMNFUFFOHSPPUBBOUBMPQMPTNJEEFMFO

Ideaal voor:
Ŕ 1PFUTFOWBOJOEVTUSJ§MFPQQFSWMBLLFO
Met gebruik van het oplosmiddel naar keus
Ŕ 0QQFSWMBLWPPSCFSFJEJOH
Met gebruik van oplosmiddelen en agressieve
chemicaliën
Ŕ 3FJOJHJOHWBOPQQFSWMBLLFOJOEFHF[POEIFJET[PSH
.FUHFCSVJLWBOFFOEFTJOGFDUBOTSFJOJHJOHTNJEEFMOBBS
keus

Sterk en absorberend voor pluisarme toepassingen.

Voldoet aan de eisen van de
luchtvaartindustrie
Siliconenvrije, pH stabiele, pluisarme poetsdoek voor gebruik
met oplosmiddelen en agressieve chemicaliën. Onze
WETTASK* SXX Aviation Poetsdoeken zijn ontworpen met de
transportsector van de luchtvaartindustrie in het achterhoofd
en zijn daarom BMS 15-5F- en AMS 3819B gecertiﬁceerd.

Beschikbare uitvoeringen:

Technologie / Certiﬁcering:

Kleuropties:
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BMS 15-5F / AMS 3819B

Desinfectie van
oppervlakken in de
gezondheidszorg
WETTASK* DSX/DS Poetsdoeken
Maak de juiste keuze
De poetsmaterialen die u kiest, kunnen een
enorme invloed hebben op de kracht van het
desinfectiemiddel. Met slechts 1,75 l van uw
desinfectiemiddel in combinatie met onze
8&55"4, %4%491PFUTEPFLFOLVOUVFFO
PQQFSWMBLUFWBONnPGNFFSEFTJOGFDUFSFO
Uit tests uitgevoerd over een periode van
4 weken, zijn de uitstekende prestaties van
[PXFM,*.5&$) 8&55"4, %4BMT%49
gebleken.
7767 + Desinfectiemiddel A, B en C
100.000.000
10.000.000

Reductiefactor ziektekiemen

1.000.000
100.000
10.000
1.000
100
10

A

B C

A

B C

A

B C

0

1-3 dagen

13-14 dagen

28 dagen

7762 + Desinfectiemiddel A, B en C

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* heeft een lange historie in het helpen van
medewerkers in de gezondheidszorg bij het uitvoeren van hun dagelijkse taken
op het hoogste niveau. Onze ervaring op dit gebied betekent dat we hard werken
om uw behoeften te kennen en onze ontwikkelingsteams streven er naar om met
innovatieve oplossingen aan deze behoeften te voldoen.

Wanneer u met ons samenwerkt, kunnen we
u helpen een gezondere werkplek te creëren.
Het reinigen van oppervlakken is een belangrijke factor in het voorkomen
van kruisinfectie. Potentieel schadelijke bacteriën kunnen vele uren
PWFSMFWFOPQPOHFSFJOJHEFPQQFSWMBLLFO%BBSPNWFSUSPVXFOFŢFDUJFWF
infectiecontroleprogramma's op het regelmatig reinigen van oppervlakken.
Onze KIMTECH* Poetsdoeken voor het WETTASK* Hervulbare Poetssysteem
is ontworpen met het oog op deze behoefte. Ons hervulbare, compacte, allesJO¥¥O WPDIUJHFQPFUTTZTUFFNCJFEUFFOVJUFSTUFťDJ§OUFFOLPTUFOFŢFDUJFWF
reiniging van kritische ruimten in de gezondheidszorg om te helpen het risico op
kruisbesmetting te beperken.
Compatibel met een groot aantal gebruikelijke reinigings- en desinfectie
oplossingen, gebaseerd op:
Ŕ (
 MVDPQSPUBNJOF "MDPIPM
Ŕ #
 FO[BMLPOJVNDIMPSJEF #,$ FO/ "NJOPQSPQZM /
dodecylpropaan-1,3-diamine
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Reductiefactor ziektekiemen

KIMTECH* Poetsdoeken voor WETTASK*
Navulbaar Poetssysteem

Ŕ #
 FO[BMLPOJVNDIMPSJEF #,$ (MVUBBSBMEFIZEF
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Desinfectiemiddel A bevat
#FO[BMLPOJVNDIMPSJEF (MVDPQSPUBNJOF
Desinfectiemiddel B bevat
(MVUBSBM #FO[ZM$
alkyldimethylammoniumchloride +
Didecyldimethylammoniumchloride)
Desinfectiemiddel C bevat
(Benzyl-C12-18
alkyldimethylammoniumchloride +
N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropeen
-1,3-diamine)

Uitstekende prestaties gedurende de
volledige 4 weken
Minimale reductiefactor om voor de
test te slagen

Ŕ .
 FUFFOFOLFMFFNNFSQPFUTEPFLFOLBOFFOSVJNUFWBONnXPSEFO
ontsmet
Ŕ ;
 FMGTMVJUFOEEFLTFMWPPSLPNUWFSEBNQJOHWBOEFSFJOJHJOHTPQMPTTJOHWBO
gebruik tot gebruik
Ŕ %
 PFLWPPSEPFLVJUHJGUFCJFEUNFFSDPOUSPMF
Ŕ *OEJWJEVFMFQPFUTEPFLFO[JKOPOUXPSQFOWPPSFFOPQUJNBBMHFCSVJLWBOIFU
reinigingsmiddel

Veilig en betrouwbaar
Ŕ 0
 OEFS[PFLFOUPOFOBBOEBU,*.5&$) 1PFUTEPFLFOIVOEFTJOGFDUFSFOEF
efficiëntie over een periode van minimaal 28 dagen behouden
Ŕ (
 F«OUFHSFFSE[FMGTMVJUFOEEFLTFMIPVEUEFQPFUTEPFLFOWPDIUJHFOLMBBS
voor gebruik
Ŕ 7
 PMMFEJHBGHFTMPUFOEJTQFOTFSCJFEUFFOCFUFSFCFTDIFSNJOHUFHFOTQBUUFO
en morsen - het reinigingsmiddel wordt alleen daar toegepast waar dat
nodig is

Veelzijdig en draagbaar
Ŕ $
 SF§FSVXFJHFOWPPSCFWPDIUJHEFQPFUTEPFLFOPNUFWPMEPFOBBOVX
exacte speciﬁcaties door het reinigingsmiddel naar voorkeur toe te voegen
aan het systeem
Ŕ %
 SBBHCBBSTZTUFFNNBBLUHFCSVJLJOEFIFMF[PSHJOTUFMMJOHNPHFMJKL
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WETTASK* DSX/DS
Poetsdoeken
Bieden u meer controle over het gebruik
van oplosmiddelen/desinfectiemiddelen
en over de kosten van het poetsen.
Dit is een concept voor poetssystemen. We hebben een
navulbaar, luchtdicht poetssysteem ontwikkeld. Het systeem
biedt meer chemische controle en de voorbevochtigde
doeken zijn speciﬁek voor de reinigingswerkzaamheden in
uw sector. Voeg gewoon een oplosmiddel naar keus toe en:
Ŕ 7FSCFUFSEFIZHJ§OFFOWFJMJHIFJE
Voorbevochtigde doeken helpen u de kosten van
oplosmiddelen en desinfectiemiddelen onder controle te
houden
Ŕ &
 FOWPMMFEJHBGHFTMPUFOTZTUFFN
Om kruisbesmetting, chemische dampen en spatten te
verminderen en de veiligheid van uw werknemers te
vergroten

Ideaal voor:
;PSHPNHFWJOHFOXBBSIZHJ§OFDSVDJBBMJTFOPQUJNBMF
infectiebestrijding vereist is:
Ŕ 8FFSTUBOEUFHFOTDIJNNFMTFOCBDUFSJ§O
Chemisch behandelde poetsdoeken voor
oppervlakken, die patiënten in acute en primaire
zorgomgevingen bescherming bieden
Ŕ -BOHEVSJHFSFCFTDIFSNJOH
Laat vloeistof achter op het afgenomen oppervlak,
waardoor het desinfectans blijft werken
Ŕ &FOBMUFSOBUJFGPQTQVJUCVTTFO
Minder afval en betere kostenbeheersing

Dankzij ons WETTASK* Systeem wordt
het oplosmiddelenverbruik met zeker 20%
teruggebracht in vergelijking met traditionele
lompen en andere open systemen.
Kies de meest geschikte KIMTECH* Poetsdoeken voor uw
werkzaamheden en voeg vervolgens de chemische oplossing toe
die u altijd gebruikt. Voeg maximaal 2,5 liter oplossing toe totdat de
poetsdoek vochtig genoeg is voor de door u gewenste toepassing.
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KIMTECH* Poetsdoeken
voor de ruimtevaart
Hoewel de voorbereiding en reiniging van
oppervlakken maar een zeer klein deel
uitmaken van de volledige productie-,
reparatie- en onderhoudsprocessen van
vliegtuigen en apparatuur, begrijpen we dat ze
net zo belangrijk zijn en precieze producten
vereisen die aansluiten op uw behoeften.
Poetsdoeken voor
schurende oppervlakken in
de ruimtevaart
Ŕ 6JUFSTUEVVS[BNF poetsdoeken voor
de ruimtevaart, speciﬁek ontworpen
voor schurende oppervlakken.

Pluisarme poetsdoeken
voor veeleisende taken
Ŕ (FBWBODFFSENBUFSJBBM voor een
optimale controle van pluisvorming
en extraheerbaar materiaal.

Poetsdoeken voor
algemeen gebruik en
chemische toepassingen
Ŕ &FOFFOWPVEJHJOUFWPFSFO
LEAN reinigingsoplossing
voor afvalvermindering en
productiviteitsverbetering bij
algemene reiniging.
Ŕ #FUFSCFIFFSTUFVJUHJGUF en
toepassing van oplosmiddelen voor
minder afval en betere algemene
prestaties dan met traditionele
FNNFSUBOLTZTUFNFOFO
voorbevochtigde disposable opties.
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WYPALL* Microﬁber
Poetsdoeken nemen 8 keer
hun gewicht in vloeistof op.

WYPALL* Microﬁber
Poetsdoeken
Ontwikkeld voor
schoonmaakprofessionals

Ideaal voor:
Ŕ )FUTDIPPONBLFOWBOCVSFBVTFOPQQFSWMBLLFO
&ŢFDUJFWFPQOBNFFOJOTMVJUJOHWBOWVJM

Onze WYPALL* Microﬁber Poetsdoeken kunnen voor herhaald
HFCSVJLNBBSMJFGTULFFSXPSEFOHFXBTTFO [POEFS
afbreuk te doen aan de prestaties.
Daarom zijn deze doeken de goedkopere keuze voor drukke
schoonmaakprofessionals:

Ŕ 3FJOJHJOHWBOSBNFOFOTQJFHFMT
(SPFOF.JDSPţCFS1PFUTEPFLNFUFFOHMBEEFTUSVDUVVS 
voor streepvrije, weerspiegelende oppervlakken

Ŕ (FFODIFNJDBMJ§OWPPSIFUTDIPPONBLFOOPEJH
Daardoor worden uw jaarlijkse schoonmaakkosten
teruggebracht en bent u milieubewuster bezig

Ŕ #FQFSLJOHWBOIFUSJTJDPPQLSVJTCFTNFUUJOH
Eén gekleurde poetsdoek per taak, om de klinische
hygiëne hoog te houden

Ŕ 7JFSLMFVSWBSJBOUFO WPPSFFOFFOWPVEJHFUBBLTDIFJEJOH
Helpen kruisbesmetting te beperken
Ŕ 0OUXPSQFOPNWVJMWBOPQQFSWMBLLFOBGUFOFNFOFOJO
te sluiten
Voor een snellere en efficiëntere reiniging

Veel grotere reinigingskracht
Microﬁber Poetsdoek
Neemt vocht
en vuil op en
sluit het in

Katoenen Poetsdoek
Verplaatst
vuil en vocht
alleen

Beschikbare uitvoeringen:

Technologie / Certiﬁcering:
SNEL ABSORBEREND MATERIAAL

Oppervlak is schoon, droog en
glimt

Oppervlak is vies en nat
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Kleuropties:

WYPALL* Geïmpregneerde
Reinigingsdoeken
Voorbevochtigd, draagbaar,
direct klaar voor gebruik, altijd
en overal
Ideaal voor productie-, techniek-, onderhouds-, transport- en
andere dienstverlenende industrieën:

Ideaal voor:
Ŕ 0QMPTNJEEFMWSJKNFUWPDIUJOCSFOHFST
Om handen te beschermen en een droge huid tegen te
gaan

Ŕ 7FSXJKEFSUIBSEOFLLJHWFUFOWVJMJO¥¥OFFOWPVEJHFTUBQ
(FMT MPNQFO [FFQFOXBUFS[JKOOJFUOPEJH

Ŕ 4UFSLFOEVVS[BBN
Verwijdering van olie, vet en vuil van handen,
gereedschap en machines

Ŕ &ŢFDUJFGWPDIUJOCSFOHFOETZTUFFN
Speciale formule van natuurlijke en essentiële bestanddelen
om een droge huid te voorkomen

Ŕ #FIFFSTUFEPFLWPPSEPFLVJUHJGUF
Minder afval en meer hygiëne, doordat alleen de
gebruiker de poetsdoek aanraakt

Ŕ 4QFDJBBMPOUXPSQFONBUFSJBBM
7PPSFFOTOFMMF FŢFDUJFWFFOHPFELPQFSFJOJHJOH
1. De geweven structuur en het
geavanceerde reinigingsproduct
CSFLFOIBSEOFLLJHWVJMFŢFDUJFG
2
af en lossen het op
2. De absorberende laag zuigt het
vuil op en houdt het vast zodat
het niet opnieuw op de handen
terecht komt
3. Het gladde oppervlak
verwijdert het resterende vuil
en verzorgt de handen met
vochtinbrengende bestanddelen

1

Beschikbare uitvoeringen:
3

Technologie / Certiﬁcering:

Kleuropties:
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Dispensers
Draagbaar dispensersysteem ontworpen
voor alle omgevingen
Past een systeem met een grote inhoud, een draagbaar of een
hygiënisch doek-voor-doek systeem dispenser het best in uw
omgeving? We hebben een compleet assortiment praktische
en innovatieve dispensers ontwikkeld die het best passen bij
uw individuele werkomgeving.
Tijdens het gehele ontwerpproces wordt altijd goed
nagedacht over uw behoeften op het gebied van gebruik,
hygiëne, afval, onderhoud en kostenefficiëntie, plus
productschade en besmetting. Op die manier maken we
het gemakkelijker voor u om een betrouwbare dispenser te
kiezen.

(BWPPSWFSEFSFJOGPSNBUJFOBBSwww.kcprofessional.nl

Grote rol
(SPUFDBQBDJUFJUWPPSESVLCF[PDIUF
ruimtes waar het gebruik hoog ligt
en kan gemakkelijk naar de plaats
van gebruik worden verplaatst. Ook
beschikbaar met voetpedaal voor
uitgifte met één hand.

Onze dispensersystemen
zijn ontwikkeld om ervoor
te zorgen dat de juiste
hoeveelheid product wordt
gebruikt. Op die manier houdt
u het gebruik onder controle
en brengt u de hoeveelheid
afval terug.

Multi-Box
Bieden direct beschikking over
poetsdoeken voor noodgevallen met
HFNPSTUFWMPFJTUPŢFO

Combirol
Hygiënische doek-voor-doek
uitgifte, ideaal voor omgevingen
waar voedsel wordt bereid. Voorzien
van gemakkelijk, snel bijvulsysteem
vanaf de voorkant en hygiënisch
afneembaar oppervlak dat voldoet
aan HACCP.

Onderzoekbankrollen
Dispenser
Voor een hygiënische en
eenvoudige uitgifte kan
de Onderzoekbankrollen
Dispenser aan de wand in de
buurt van de onderzoekbanken
worden bevestigd.

Pop-up doos
Flexibel systeem voor
gecontroleerd gebruik dat ideaal
is voor reinigen of poetsen als
u onderweg bent en biedt een
beheerst gebruikt, terwijl de
poetsdoek beschermd blijft.

Draagdoos
Mobiele systemen voor
gecontroleerd gebruik
voor reinigen of poetsen
als u onderweg bent.

Gevouwen / in vieren gevouwen
Beste keuze voor directe
beschikbaarheid in speciﬁeke
werkruimten met twee systemen
met individuele poetsdoeken in
spatdichte, waterafstotende plastic
polybags.
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Samen creëren
we Exceptional
Workplaces*
Bij KIMBERLY CLARK PROFESSIONAL* verkopen we
niet alleen geweldige producten, maar bieden we ook
inzichten, ondersteuning en een nieuwe kijk door
volledige serviceoplossingen te bieden die u helpen
de uitstraling van uw werkplek te veranderen.
Hoe doen we dit? Allereerst veranderen we het gesprek,
door opnieuw te verwoorden waar een werkplek om
kan en moet draaien. De werkplek is niet slechts een
plaats waar uw werknemers komen werken, maar
een plek waar ze zich veilig en gezond voelen en
HF«OTQJSFFSEXPSEFOPN[PQSPEVDUJFGNPHFMJKLUF[JKO

Grotere inzet werknemers

Minder ziekteverzuim

Onze volledige serviceoplossingen bieden u iets wat
veel waardevoller is dan alleen producten: gezondere,
veiligere en productievere werkplekken.

Hogere productiviteit

Wij noemen dat Exceptional
Workplaces*

Gezonder

Veiliger

Productiever

Gezondere werkplekken

Hogere productiviteit

Bedrijven moeten steeds vaker werken met minder
personeel; hierdoor is het van essentieel belang
geworden om het welzijn en de gezondheid van hun
werknemers in de gaten te houden door hygiënischere
werkruimtes. We bieden u de hulpmiddelen die:

We begrijpen maar al te goed hoe belangrijk het is om
manieren te vinden om de kosten te verlagen en de
winstmarges te verbeteren.
Vanuit deze gedachte zijn onze producten ontwikkeld om:

– de inzet van werknemers verhogen
– het ziekteverzuim terugdringen
– de productiviteit verhogen
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– efficiënter te zijn
– papierafval te verminderen
– opslagruimte te verminderen
Dit alles bespaart u tijd en helpt u om de kosten te verlagen.

Samen bouwen
we aan efficiëntere
werkplekken
Wij weten dat het verbeteren van efficiëntie belangrijk
voor u is. Dat is en blijft dan ook onze hoogste prioriteit.
Door samen te werken, kunnen onze poetsoplossingen
de uitdagingen op uw werkplek effectiever aangaan.

Veiligheidsoplossingen

Toiletruimteoplossingen

Wij zijn een uitstekende bron voor actuele
veiligheidsinformatie en wij kunnen u helpen om
op de hoogte te blijven van de meest actuele
veiligheidsonderwerpen - om de productiecontinuïteit
te handhaven, verloren werktijd te minimaliseren en u
voor te bereiden op situaties die een bedreiging vormen
voor de veiligheid van uw personeel.

Wij voeren de toon aan op het gebied van toiletruimtes.
We streven naar het leveren van superieure hygiëne
en een hoger bewustzijn gecombineerd tot een
indrukwekkend en innovatief productassortiment.

Onze belofte
Bij ons gaat het om mensen.
Want mensen zijn het belangrijkste bedrijfsmiddel.
Zij leveren het werk op
p de werkp
werkplek.
En wij maken hun werkplekken
ken uitzonderlijk.
uitz
Exceptional Workplaces*
gezonder, veiliger, productiever.

