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10L 200L 1000L        

Ontvetter (oplosmiddelhoudend)

12110

10L 200L 1000L

Ontvetter (watergedragen)

91336

10L 200L 1000L

Ontvetter (oplosmiddelhoudend)

93632

10L 200L 1000L

Ontvetter (watergedragen)

70071

Deze niet-emulgerende ontvetter op basis van zuivere 
gedesaromatiseerde koolwaterstoffen lost minerale oliën 
en vetten zeer snel en probleemloos op. Het product wordt 
veel toegepast in de chemische en petrochemische industrie, 
de scheepvaart en vele andere industrieën en is bij uitstek 
geschikt voor handmatige verwerking in spoeltafels  
(flush-brush) en in dompelbakken. Het vormt geen emulsie 
met water en zal dus de olie/waterafscheider niet nadelig 
beïnvloeden.

Power Cleaner C is een metaalreiniger voor verwijdering 
van olie- en vetaanslag op metalen objecten en onderdelen. 
Het product is mild alkalisch ingesteld. Door toevoeging 
van inhibitoren wordt metaalcorrosie voorkomen. Deze 
eigenschappen maken het product bij uitstek geschikt voor 
hand- en machinereiniging van alle metalen en legeringen, 
inclusief aluminium, koper en zink. Het product kan ook 
worden gebruikt op kunststof en hout. Vrij van toxische 
componenten en koolwaterstoffen.

Fuel Tank Cleaner is een zeer hoogwaardige, 
emulgerende, industriële reiniger en ontvetter op basis 
van petroleumdestillaten en oppervlakte-actieve stoffen. 
Het product is specifiek ontwikkeld voor het doelmatig 
verwijderen van (ingedroogde) oliën en vetten zoals teer, 
asfalt en crude. Het product is bij uitstek geschikt voor 
toepassingen in de chemische en petrochemische industrie, 
raffinaderijen, boorplatforms en procesindustrieën.

Een hoogwaardige vloeibare reiniger voor verwijdering van 
zware olie- en vetaanslag op metalen objecten en onderdelen. 
Mede door toevoeging van inhibitoren is dit product veiliger 
in gebruik dan de meestgebruikte sproeiwasproducten, 
ondanks de zware vervuiling die het kan opnemen. Dankzij 
niet-schuimende grondstoffen is het uitstekend te verwerken 
in industriële wasmachines, zoals Bupy Cleaners. Na reiniging 
drogen de behandelde objecten vetvrij en streeploos op.

Safety Degreaser 050

Power Cleaner C

Fuel Tank Cleaner

Metal Degreaser HD-E

Geschikt voor destillatie

Geschikt voor destillatie
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10L 200L 1000L

Ontvetter/reiniger (watergedragen)

95012

10L 200L 1000L

Reiniger (watergedragen)

95186

10L 200L 1000L

Ontvetter/reiniger (watergedragen)

90658

10L 200L 1000L

Ontvetter/reiniger (watergedragen)

80570

10L 200L 1000L

Wegdekreiniger (watergedragen)

95364

10L 200L 1000L

Reiniger (watergedragen)

70048

Geconcentreerde reiniger en ontvetter voor algemene 
toepassing. Geheel veilig op alle waterbestendige 
oppervlakken en objecten toepasbaar. Bijzonder actief,  
kan ingezet worden voor de meest uiteenlopende reinigings- 
en ontvettingswerkzaamheden. Ook zeer geschikt voor 
toepassing in ultrasoon-installaties. Oplosmiddelvrij.

Deze speciaal ontwikkelde zure vloeistof reinigt verweerde 
en aangetaste metalen oppervlakken en objecten, in het 
bijzonder roestvaststaal. Het product verwijdert effectief 
vervuilingen en corrosie als gevolg van atmosferische 
vervuilingen, vocht, stof, enzovoort. 

Deze niet-schuimende reiniger breekt op een 
milieuvriendelijke manier oliën en vetten, brandstoffen, 
aromaten en andere koolwaterstofverbindingen af, zonder 
reststoffen. Inzetbaar voor de verwijdering van bijvoorbeeld  
vervuilingen in steen, asfalt, beton en andere poreuze 
oppervlakken, maar ook bij grond- en tankreiniging. 
In verdunde vorm ook zeer geschikt voor algemene en 
regelmatige reiniging van vloeroppervlakken met behulp  
van een schrob-zuigmachine.

Deze neutrale universele reiniger op basis van oppervlakte-
actieve stoffen verwijdert minerale-, dierlijke- en plantaardige 
olievervuiling. Het product wordt veel toegepast voor 
verwijdering van alle soorten vuil, vet en aanslag in keukens, 
garages, drukkerijen, bakkerijen, vleesverwerkende 
bedrijven, speelplaatsen, enzovoort. Ideaal voor het reinigen 
van vloeren, wanden, motoren, nicotine- en olie-  
en roetvervuiling, maar ook voor wegdekreiniging.

Deze geconcentreerde alkalische reiniger en ontvetter 
verwijdert oliesporen op wegen en paden, rubbersporen 
van vloeren en de vervuilingen die vrijkomen als gevolg 
van verkeersincidenten en calamiteiten. Door het verbreken 
van de oppervlaktespanning worden vervuilingen snel en 
effectief van de ondergrond losgemaakt en zijn eenvoudig 
met water afspoelbaar. Veroorzaakt geen stabiele emulsies 
en dus ook geen problemen in olie/water-afscheiders en 
waterzuiveringen.

Deze sterke vloerreiniger is speciaal ontwikkeld voor de 
verwijdering van hardnekkige vlekken zoals olie, vetten en 
rubbersporen op vloeren. Het product is eenvoudig mee te 
geven in een schrobzuigmachine, maar ook zeer geschikt 
voor handmatig gebruik.

Super Cleaner Y - T

RVS Reiniger Speciaal

RO-Clean

Indunol Groen

HS Wegdekreiniger Super

Vloerreiniger Speciaal
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93603

90 wipes

Reinigingswipes

17032

10L 200L 1000L

Ontvetter (watergedragen)

10415

10L 200L 1000L

Reiniger (watergedragen)

95028

9360310L 200L 1000L

Ontvetter/reiniger (watergedragen)

Power Wipes zijn dé krachtpatsers onder de reinigingswipes. 
De handige pot met powergrip bevat 90 ijzersterke doekjes! 
Zelfs het meest hardnekkige vuil als smeer, verf en inkt, veeg 
je in een handomdraai weg. Power Wipes zijn geïmpregneerd 
met een geconcentreerde vloeistof, gemaakt van circulaire 
grondstoffen waaronder D-Limoneen, gewonnen uit 
sinaasappelschillen. De sterke doekjes gemaakt van 100% 
viscose zijn volledig biologisch afbreekbaar. Power Wipes zijn 
voorzien van het wereldwijde NSF-keurmerk en dus ook veilig 
toepasbaar in de voedingsmiddelenindustrie.

Deze zeer sterk geconcentreerde, sterk alkalische en 
matig schuimende reiniger is bij uitstek geschikt voor 
de verwijdering van alle voorkomende vervuilingen in de 
algemene en de voedingsmiddelenindustrie. Het product 
verwijdert moeiteloos vervuilingen op basis van minerale en 
plantaardige oliën, vetten, roet en vele andere industriële 
vervuilingen. Het veroorzaakt geen stabiele emulsies, is snel 
scheidend en veroorzaakt geen storingen in de olie/water-
afscheider. Verwerkbaar met alle soorten hulpapparatuur.

Deze professionele reiniger en geurvernietiger is bij uitstek 
geschikt voor het bestrijden van de geur en stank die 
achterblijven na onder andere brandschade. De specifieke, 
geurvernietigende eigenschappen maken het product ook 
zeer geschikt voor het reinigen en ontgeuren van bijvoorbeeld 
trappenhuizen, kelders en sanitaire ruimten.

Deze specialistische, niet-schuimende vloeistof is inzetbaar 
voor de afbraak van synthetische, dierlijke, plantaardige en 
minerale oliën en vetten, brandstoffen, aromaten en andere 
koolwaterstofverbindingen. Ook goed toe te passen op inkten 
en UV-inkten. Door toevoeging van dit product wordt de 
moleculaire structuur van de vervuiling opengebroken en 
omgezet in bacterieel afbreekbare massa, zonder schadelijke 
reststoffen.

Power Wipes

Cleaner HD 3

Geurvernietiger P - T

Super Cleaner Y-SP  NF-C

WIPESSHOP.COM
D I S C O V E R  T H E  P O W E R 

H E A V Y  D U T Y  C L E A N I N G
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10L 200L 1000L

Reiniger (watergedragen)

95205

10L 200L 1000L

Truck- & deckwash (watergedragen)

12184

10L 200L 1000L

Verf & drukinkt (oplosmiddelhoudend)

90536

10L 200L 1000L

Verf & drukinkt (watergedragen)

93984

10L 200L 1000L

Wegdekreiniger (watergedragen)

90898

10L 200L 1000L

Truckwash (watergedragen)

80201

Deze zure reiniger is speciaal ontwikkeld voor het reinigen 
van tanks. Ook geschikt voor het reinigen van verweerde 
en aangetaste metalen oppervlakken en objecten, in het 
bijzonder roestvaststaal. Verwijdert effectief vervuilingen en 
corrosie als gevolg van atmosferische vervuiling, vocht, stof, 
enzovoort. 

Hoog geconcentreerde en matig schuimende 
transportmiddelenreiniger met een zeer sterk reinigend 
vermogen. Verwijdert straatvuil en atmosferische aanslag 
van alle soorten transportmiddelen, maar is ook bij uitstek 
geschikt voor dekreiniging in de scheepvaart. Door inzet van 
dit product wordt mechanische bewerking (bijv. borstelen) 
overbodig, waardoor een enorme tijdsbesparing wordt 
gerealiseerd. Verwerkbaar met lage- en hogedrukapparatuur 
en ook in wasstraten voor vrachtwagens.

Deze neutrale, niet-schuimende industriële reiniger is 
speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van vervuilingen 
als drukinkten, harsen, lijmen en  polyurethaan op 
plaatsen waar geen watergedragen, alkalische producten 
gebruikt kunnen worden. Het product is veilig toepasbaar 
op zinksilicaatcoatings, lichte metalen en legeringen en 
gegalvaniseerd materiaal. Alfazol verwijdert bekladdingen 
van vrijwel alle ondergronden zonder deze aan te tasten, 
droogt vetvrij op, laat geen residu achter en bevat geen 
gechloreerde koolwaterstoffen.

Deze specialistische dieptereiniger wordt als concentraat 
geleverd en kan voor gebruik met water tot de gewenste 
gebruiksconcentratie worden verdund. Een verdunning tot 3 
delen product op 1 deel water is mogelijk. Het concentraat 
(zo ook de verdunning) is VOS-vrij en verwijdert moeiteloos 
drukinktresten op rasterwalsen en inktbakken. Het product is 
zowel geschikt voor waterbasis als UV-inkten. In de grafische 
industrie kan het product bij een correcte verhouding van 
concentraat en water voor vrijwel alle reinigingsdoeleinden 
worden toegepast.

Extra sterk geconcentreerde reiniger en ontvetter, inzetbaar 
voor de verwijdering van minerale oliën en vetten en vele 
soortgelijke vervuilingen, die vrijkomen als gevolg van 
verkeersincidenten en calamiteiten. Door het verbreken 
van de oppervlaktespanning wordt de vervuiling snel en 
effectief van de ondergrond losgemaakt en is eenvoudig 
met water afspoelbaar. Veroorzaakt geen stabiele emulsies 
en dus ook geen problemen in olie/water-afscheiders en 
waterzuiveringen.

Dit zeer geconcentreerd, mild alkalische 
truckreinigingsproduct verwijdert vrijwel zonder borstelen 
atmosferische en straatvuilaanslag. Het product garandeert 
een streeploos en glanzend oppervlak en is universeel 
toepasbaar en verwerkbaar in hoge- en lagedruksystemen en 
in professionele wasstraten. Speciale hardheids-stabilisatoren 
voorkomen het dichtslibben van sproeiers en leidingen. 

Tankcleaner ABF

Steamer 130 HD

Alfazol

INK Cleaner

Road Cleaner

Truckcleaner BL

Geschikt voor destillatie

Geschikt voor destillatie

98



10L 200L 1000L

Asfalt (oplosmiddelhoudend)

81540

10L 200L 1000L

Ontschuimer (watergedragen)

93742

Kuipenreiniger

10L 200L 1000L

Verf & drukinkt (watergedragen)

70029

Super Descaler

10L 200L 1000L

Zuurreiniger/Ontkalker (watergedragen)

10769

HPL 2

10L 200L 1000L

Ontvetter (watergedragen)

11171

Indutech 75

10L 200L 1000L

Tank cleaning (oplosmiddelhoudend)

80400

Dit plantaardige antikleefmiddel is speciaal ontwikkeld 
voor de behandeling van oppervlakken en objecten die met 
asfalt of andere bitumineuze stoffen in aanraking komen. 
Het product is bijzonder geschikt voor de voorbehandeling 
van productiemiddelen, vrachtwagens, bandenwalsen, 
wegenbouwinstallaties en andere hulpmiddelen die voor de 
productie, het transport en verdere verwerking van asfalt en 
dergelijke worden ingezet. Het product heeft geen negatieve 
invloed op bitumineuze stoffen en diverse rubbersoorten en is 
vrij van schadelijke dampen.

Deze speciale ontschuimer heeft een tweeledige toepassing. 
Ten eerste kan het product worden toegevoegd aan 
een bestaande reinigingsproduct, waardoor eventuele 
schuimvorming geremd wordt of geheel verdwijnt. Ten 
tweede kan de ontschuimer gebruikt worden om het 
aanwezige schuim, bijvoorbeeld in wasmachines, tanks en 
afvalwatersystemen, af te breken.

Deze speciaal voor verf- en drukinkt ontwikkelde reiniger kan 
worden ingezet voor het handmatig en machinaal reinigen 
van met verf- en drukinkt vervuilde (productie)kuipen ook 
wel genoemd TC’s (transportable containers).
Door zijn unieke samenstelling is het mogelijk om het afval 
na gebruik te destilleren, waardoor hergebruik mogelijk is.

Sterk zure, licht schuimende reiniger voor verwijdering van 
kalk- en steenaanslag en corrosie in tanks, leidingen en 
apparatuur. Verwijdert effectief organische en anorganische 
vervuilingen, ongeacht de aanwezigheid van CO2. Toepasbaar 
voor reiniging met de hand, circulatiereiniging en in CIP-
systemen. Kan veilig toegepast worden op roestvaststaal 
en zuurbestendige ondergronden. Bij uitstek geschikt voor 
toepassing in de voedingsmiddelenindustrie.

Extreem sterk geconcentreerde, sterk alkalische reiniger en 
ontvetter voor toepassing in tank- en containerreiniging. Bij 
uitstek geschikt voor verwerking met butterwash-systemen, 
hogedruk- en steam cleaners. Het product is voorzien van 
inhibitoren ter voorkoming van kalkaanslag en roestvorming 
in nozzles, spiralen en andere onderdelen van de apparatuur. 
De toe te passen concentratie is afhankelijk van de aard 
en mate van vervuiling. Tot ca. 2% veilig toe te passen op 
aluminium, maar mag niet gebruikt worden op andere zachte 
metalen.

Deze wasvloeistof op basis van een micro-emulsie is 
speciaal ontwikkeld voor het afvangen van schadelijke 
koolwaterstofdampen. Het product wordt veelal in een 
verdunning van 20% toegepast in een scrubber (gaswasser). 
Om het de-emulgeren te bevorderen, adviseren wij voor de 
meeste vervuiling om een de-emulsifying liquid te gebruiken 
in een oplossing van 5 %. Om eventuele schuimvorming te 
controleren adviseren wij toevoeging van ca. 1% Antifoam 
aan het waswater.

Eco Release

Ontschuimer P 200

Geschikt voor destillatie

1110
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The Netherlands
TriStar Industries Nederland BV

Ettenseweg 34 
4706 PB  ROOSENDAAL
info@tristargroup.org
+31 885880100

United Kingdom
TriStar Cleaning Products UK Ltd.

Unit 3 Ripley Close
Normanton  WAKEFIELD WF6 1TB
info@tristargroup.uk
+44 1924856390

Spain
TriStar Cleaning Products ES Srl.

VALENCIA


