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INK & TAG OFF
Graffiti verwijderen
Het schoonhouden van de perrons bestaat uit meer dan
het opruimen van blikjes en het legen van de prullenbakken.
Graffiti is een bekend probleem dat groter lijkt dan ooit. Het
verwijderen van graffiti gebeurt vaak met extreem agressieve
reinigers. Maar zelfs voor deze extreem agressieve reinigers is
er een volledig ecologisch alternatief.
De Ink & Tag Off is een krachtige biologisch afbreekbare reiniger, uitermate geschikt voor het verwijderen van inkt en graffiti
van treinstellen en verkeersborden. De Ink & Tag Off is toepasbaar op een veelvoud van gladde oppervlakken. Het bevat
speciale bestanddelen die zorgen voor een effectieve verwijdering van verf, lak en inkt van onder andere tegels, trespa,
kunststof, kunstleer, glas, aluminium en gelakte oppervlakken.

Waarom de Ink & Tag Off?

Toepassingen

»

Vriendelijk voor de gebruiker én het milieu

»

Treinstellen, bushokjes en prullenbakken

»

100% veilig te gebruiken op alle materialen

»

Glazen puien en rolluiken

»

Bevat geen giftige stoffen

»

Liftdeuren, winkeldeuren en wandtegels

»

Productbesparingen door het gebruik ultra-concen-

»

Kunststof toilethokjes en kleedhokjes

traat i.c.m. slimme doseertechnologie

SCAN VOOR DE INSTRUCTIEVIDEO

Producten bestellen? Scan de QR-code

Ink & Tag Off
art. nr.: 0248892
Inhoud: 500ml

PARTS & TOOLS CLEANER
Onderdelen ontvetten
Van kettingen tot kogellagers, van metalen stangen tot remschijven. Allemaal zijn het onderdelen waar vet, olie of vuil zich
goed en vast aan kan hechten. Om de juiste werking goed te
houden moeten deze onderdelen met enige regelmaat ontvet
en gereinigd worden.
De Parts & Tools Cleaner is een krachtige biologisch afbreekbare reiniger, geschikt voor het reinigen van diverse materialen zoals motor- en machineonderdelen. De Parts & Tools Cleaner is speciaal ontwikkeld om verschillende smeermiddelen,
vet, remstof, teer en vuil snel op te lossen. De Parts & Tools
cleaner is veilig voor mens en milieu en volledig biologisch afbreekbaar. Het is daarom een verantwoord en veilig alternatief voor milieubelastende ontvetters.

Waarom de Parts & Tools Cleaner?

Toepassingen

»

Vriendelijk voor de gebruiker én het milieu

»

Gereedschappen en motor- en machineonderdelen

»

Hoge kwaliteit met krachtige ontvettende werking

»

Vervuilde aandrijfkettingen, kogellagers en kettingen

»

Bevat geen giftige stoffen

»

Remmen en remschijven

»

Gemaakt van plantaardige extracten en mineralen uit

»

Roet van ovens

de natuur

»

Verwijderen van opspattend teer op voertuigen en
machines

Producten bestellen? Scan de QR-code

Parts & Tools Cleaner
art. nr.: 0248902
Inhoud 500 ml of 20l

SCAN VOOR DE INSTRUCTIEVIDEO

GLUE & STICK OFF
Stickers verwijderen
Stickers zitten soms muurvast en het verwijderen ervan is vaak
tijdrovend werk. Want hoe langer de sticker ergens op geplakt
zit, hoe lastiger het is om de sticker goed te verwijderen. Met
de Glue & Stick Off wordt dit een gemakkelijke klus!
De Glue & Stick Off is een hoogwaardig product voor de efficiënte en grondige verwijdering van stickers, signing, lijm- en
kitresten. De Glue & Stick Off lost kit- en lijmresten op, waardoor deze eenvoudig van het te behandelen oppervlak te
verwijderen zijn. De Glue & Stick Off is geschikt om naast lijmresten ook complete (met name papieren) labels en stickers te
verwijderen en is veilig toepasbaar op nagenoeg alle ondergronden. De reiniger is 100% veilig voor het milieu en bevat
geen gevaarlijke componenten, is mild voor de huid en volkomen veilig voor mens en dier.

Waarom de Glue & Stick off?

Toepassingen

»

Vriendelijk voor de gebruiker én het milieu

»

Verwijderen van lijmresten

»

Als foam zeer geschikt voor verticale oppervlakken

»

Verwijderen van kitresten

»

Bevat geen giftige stoffen

»

Verwijderen van (papieren) labels en stickers

»

Verwijdert zelfs complete papieren labels en stickers

Product bestellen? Scan de QR-code

Glue & Stick off
art. nr.: 0240600
Inhoud: 500ml

DESINFECTERENDE HYGIËNEPRODUCTEN
Zorg jij ook voor een veilige werkomgeving? Met gebruik van de juiste hygiëneproducten bescherm je niet alleen jezelf,
maar ook jouw medewerkers. Wij hebben twee volledig ecologische hygiëneproducten die oppervlakten en handen perfect
desinfecteren. Naast desinfecterend dus ook nog eens goed voor het milieu!

Acti-Gel
Het Eco2Work Acti-Gel bevat 70% alcohol en is te gebruiken
waar optimale handhygiëne gewenst en/of noodzakelijk is.
Daarnaast droogt de gel snel en je huid voelt hierna lekker
schoon en fris aan. Door dit product regelmatig te gebruiken
voorkom je het risico op ongewenste handmatige overdracht
van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Acti-Spray
Naast de Acti-Gel hebben wij ook een alcoholspray in ons
assortiment. De Eco2Work Acti-Spray is een gebruiksklare
NSF bio-alcoholspray. Het product is zeer geschikt voor
toepassing op diverse oppervlakken. De Acti-Spray bevat
ontvettende eigenschappen en zorgt voor optimale hygiëne
op alle waterbestendige materialen.

Producten bestellen? Scan de QR-code

Acti-Spray
art. nr.: 0244085
Inhoud: 750ml

Acti-Gel
art. nr.: 0244080
Inhoud: 500ml

KRACHTIG BIOLOGISCH AFBREEKBARE REINIGERS
De reinigers van Eco2Work zijn 100% ecologisch, zonder chemicaliën. De natuurlijke bestanddelen lossen vuil snel op. Met
behulp van onze biologische reinigingsmiddelen weet je zeker dat je met hoge efficiëntie kan schoonmaken en dat je hierbij
het milieu niet schaadt.

GREASE-CLEAN

Grease Clean is een ecologische foamende Foodgrade sprayreiniger voor de veilige en effectieve
reiniging van sterk vervuilde, vette oppervlakken in ruimtes waar met voedsel wordt gewerkt,
zoals horeca- en instellingskeukens en food-productieruimtes. Grease Clean heeft een zeer sterk
ontvettende werking waardoor eenvoudige reiniging van zeer vette oppervlakken mogelijk is. Toe
te passen op onder andere fornuizen, afzuigkappen, apparatuur, vloeren en wanden. Doordat
het product als een stevige foam wordt aangebracht, ontstaat er een langere contacttijd met het
te reinigen oppervlak.

POWER CLEAN

Power Clean is een hoogwaardige krachtige reiniger, laagschuimend en fris geparfumeerd. Door de
antistatische en vuilafstotende componenten wordt herbevuiling voorkomen. Power Clean is veilig
toepasbaar op alle afwasbare oppervlakken en bevat speciale bestanddelen die zorgen voor een
effectieve verwijdering van vette vervuilingen, straatvuil, modder, zand, inktstrepen, schopstrepen,
rubbervlekken, nicotineaanslag etc. Zeer geschikt voor het diep reinigen van kunststof, melamine,
tafels, deuren en alle denkbare afwasbare oppervlakken.

Product bestellen? Scan de QR-code

Grease Clean
art. nr.: 0666060
Inhoud: 500ml

Power Clean
art. nr.: 0248900
Inhoud: 750ml

KRACHTIG BIOLOGISCH AFBREEKBARE REINIGERS
Ook de vloerreinigingsmiddelen van Eco2Work zijn 100% ecologisch, zonder chemicaliën. De natuurlijke bestanddelen
lossen vuil snel op. Met behulp van deze biologische reinigingsmiddelen wordt het milieu niet beschadigd en blijf je zitten
met uiterst schone vloeren.

CLEAN FORTE

Floor Clean Forte is een krachtig geconcentreerd en ecologisch
vloerreinigingsmiddel.
Clean Forte reinigt, is laagschuimend en fris geparfumeerd. Bovendien
is dit middel veilig toe te passen op alle harde, waterbestendige
vloeroppervlakken. Het is zelfs geschikt voor de dagelijkse en periodieke
reiniging van werkplaats-, industrie- en (parkeer)garagevloeren.
Floor Clean Forte bevat geen gevaarlijke componenten en is 100% veilig
voor het milieu. Bovendien is het mild voor de huid en volkomen veilig
voor mens en dier.

Product bestellen? Scan de QR-code

Floor Clean Forte
art. nr.: 0240175
750 ml

Floor Clean Forte
art. nr.: 0240170
5 liter

OVER ECO2WORK
100% ecologische reinigings- en onderhoudsmiddelen
Wist je dat reinigingsmiddelen en duurzaamheid prima samengaan? Ons assortiment bestaat uit reinigings- en
onderhoudsmiddelen die 100% biologisch afbreekbaar zijn. Zelfs voor extreem agressieve reinigers, zoals voor groene
aanslag-verwijderaars of voor het reinigen van graffity, zijn de Eco2Work reinigingsmiddelen geheel veilig voor mens en
milieu.

ECO
FRIENDLY
WIJ GAAN VOOR GROEN. JIJ OOK?
Voor ons betekent duurzaamheid verantwoord omgaan met het milieu, de mens en onze samenleving. Dit doen wij door
te werken met duurzame grondstoffen in onze producten en verpakkingen, die steeds meer bestaan uit herbruikbare
grondstoffen. Hierbij streven wij voortdurend naar verbeteringen in de toepassing en het gebruiksgemak van onze
producten.

WAAROM ECO2WORK?
»

100% ecologisch

»

100% kwaliteit

»

100% rendabel

»

100% veilig voor mens en milieu

»

Food grade, NSF gecertificeerd

»

Reinigingsmiddelen voor de bouw, industrie en mobiliteit
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