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METAL DEGREASER HD

Hoogwaardige vloeibare reiniger voor verwijdering van zware olie- en vetaanslag 
op metalen objecten en onderdelen. Door gebruik te maken van niet schuimende 
grondstoffen is het uitstekend te verwerken in industriële wasmachines. Na 
reiniging drogen de behandelde objecten vetvrij en streeploos op. Omdat er 
inhibitoren toegevoegd zijn aan dit product is het een stuk veiliger dan de meest 
gebruikte sproeiwasproducten.

Artikel #: 70033

STEAMER 130 HD

Toepasbaar voor de verwijdering van straatvuil en atmosferische aanslag op 
alle soorten oppervlaktes waaronder transportmiddelen, veroorzaakt geen witte 
strepen na het afspoelen. Bij het gebruik van dit product is borstelen of poetsen 
overbodig waardoor je veel tijd bespaart!

Artikel #: 12184

SAFETY DEGREASER 050

Wordt gebruikt om vetten van een oppervlakte of onderdeel te halen. Lost 
minerale oliën en vetten zeer snel en probleemloos op, Waardoor je een enorme 
tijdsbesparing realiseert. Omdat het product niet schuimt is het uitstekend te 
verwerken in industriële wasmachines.

Artikel #: 12110

RVS REINIGER SPECIAAL

Een speciaal ontwikkelde zure vloeistof voor het reinigen van verweerde en 
aangetaste metalen oppervlakken en objecten, in het bijzonder roestvaststaal. 
Verwijdert effectief vervuilingen en corrosie als gevolg van atmosferische 
vervuilingen, vocht, stof en nog veel andere soorten vuil.

Artikel #: 95186
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CLEANER PS-NF SUPER

De Cleaner PS-NF Super is bestemd voor de gecombineerde reiniging en 
desinfectie van oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen. Laagschuimend 
en daardoor efficiënt te gebruiken bij CIP-applicaties met veel turbulentie.

Toelatingsnummer: 12251 N

Artikel #: 95159

SUPER CLEANER FOOD 

De Super Cleaner Food is een product wat een vrijwel neutraal 
vloeibaar reinigingsmiddel is, speciaal ontwikkeld om oppervlaktes in de 
voedingsmiddelenindustrie te reinigen die geen zure of alkalische reiniging 
kunnen verdragen zoals bijvoorbeeld aluminium of kunststof. Omdat dit product 
bevochtigers bevat is het uitstekend in het ontvetten en reinigen.

Artikel #: 91398

TS TRISEPT

TS TriSept is een schoon, veilig en doeltreffend, toegelaten desinfectiemiddel 
voor de handen op basis van 75% ethanol. Ook zeer geschikt voor gebruik in 
dispensers en desinfectiezuilen. Het middel is toegelaten voor niet-professioneel 
en professioneel gebruik in een bedrijfs- of beroepsmatige omgeving.

Toelatingsnummer: 16335N
Artikel #: 95697

HEAVY DUCT DEGREASER

Zeer sterk en geconcentreerde alkalische reiniger voor zeer zware vervuilde 
vetkanalen. Door de zware en dikke schuimgedrag van dit product kan je het op 
verticale oppervlakte toepassen. Zeer geschikt voor het reinigen van rookkasten, 
ovens, bakplaten en nog veel meer andere apparatuur en hulpmiddelen.

Artikel #: 95346
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POWER WIPES HEAVY DUTY

Power Wipes Heavy Duty, dé krachtpatsers onder de reinigingswipes. Zelfs het 
meest hardnekkige vuil veeg je in een handomdraai weg. De Power Wipes Heavy 
Duty zijn geïmpregneerd met een geconcentreerde vloeistof, gemaakt met 
circulaire grondstoffen waaronder D-Limoneen. Gewonnen uit sinaasappelschillen 
wat zorgt voor een frisse en aangename geur tijdens het schoonmaken.

Artikel #: 17032

POWER WIPES DESCALING

Power Wipes Descaling voor het snel en gemakkelijk verwijderen van kalkaanslag, 
zeepresten en watervlekken in badkamer en keuken. Laat uw kranen en wasbakken 
weer glanzen. Power Wipes Descaling zijn geïmpregneerd  met een krachtige 
ontkalker en verwijderen kalkaanslag in een handomdraai. Power Wipes Descaling 
laten een frisse lavendelgeur achter.

Artikel #: 17114

POWER WIPES HYGIENE

Power Wipes Hygiene staan voor schoon én gezond! Deze gebruiksklare 
reinigingsdoekjes zijn geïmpregneerd met onder andere alcohol en helpen je 
om veel oppervlakken snel en hygiënisch te reinigen. Denkende aan de keuken en 
de sanitaire ruimtes, zowel thuis, op kantoor, in sportscholen et cetera. Zo wordt 
het wel heel gemakkelijk om gedurende de hele dag snel en praktisch overal een 
hoge standaard van hygiëne te handhaven. 

Artikel #: 95685

POWER WIPES SURFACE

Power Wipes Surface zijn onmisbaar in elk huishouden. Met deze fris geurende 
wipes reinig je snel en effectief alle waterbestendige oppervlakken. De Power 
Wipes Surface zijn breed inzetbaar in onder andere keukens, sanitaire ruimtes, 
auto’s, boten, caravans et cetera. Just wipe it en alles is weer schoon en fris. 

Artikel #: 17113
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RAPID DRY W 

Zeer snel verdampende reiniger op basis van alifatische koolwaterstoffen. Geeft 
een snelle en vetvrije opdroging van het gereinigde object of oppervlak. Door de 
snelle verdamping van dit product word er een enorme tijdsbesparing gerealiseerd 
tijdens het reinigen van de oppervlakte. Inzetbaar voor de verwijdering van vrijwel 
alle soorten minerale oliën en vetten in alle takken van industrie.

Artikel #: 11932

SUPER Y-SP2-LDTE

Hoog geconcentreerde vloeibare reiniger die moeiteloos vervuilingen op basis 
van plantaardige en dierlijke vetten en oliën verwijderd. Eiwitten en soortgelijke
vervuilingen is voor dit product ook geen probleem! Het product is bij de juiste 
toepassing veilig toepasbaar op vrijwel alle ondergronden.

Artikel #: 11932

ALFAZOL

Deze neutrale, niet schuimende industriële reiniger is speciaal ontwikkeld voor 
het verwijderen van vervuilingen zoals harsen, lijmen en polyurethaan op plaatsen 
waar geen water gedragen, alkalische producten gebruikt kunnen worden. Het 
product is veilig toepasbaar op vrijwel alle ondergronden zonder deze aan te 
tasten en droogt vetvrij en laat geen residu achter. 

Artikel #: 90536

ONTSCHUIMER P 200

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

Artikel #: 93742
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INK CLEANER

Deze specialistische dieptereiniger wordt als concentraat geleverd en kan voor 
gebruik met water tot gewenste gebruiksconcentratie worden verdunt en kan 
zowel op waterbasis als UV-inkten toegepast worden. Je kunt dit product met 
juiste gebruik in met vrijwel alle schoonmaakdoeleinden in de grafische industrie 
toepassen.

Artikel #: 93984

KUIPENREINIGER

Deze speciaal voor verf en drukinkt ontwikkelde reiniger kan zowel handmatig 
als machinaal worden ingezet voor het verwijderen van met verf en drukinkt 
vervuilde kuipen. Door de unieke samenstelling van dit product is het mogelijk 
om doormiddel van destillatie het product te hergebruiken.

Artikel #: 70029

AQUA 839 PLUS II T

Deze zeer sterke geconcentreerde industriële vloeistof is zeer geschikt voor 
verwijderen van oliën vetten en drukinkten verf en vele andere industriële 
vervuilingen. Probleemloos verwerkbaar met vrijwel alle soorten hulpmiddelen.

Artikel #: 95017
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The Netherlands
TriStar Industries Nederland BV

Ettenseweg 34 
4706 PB  ROOSENDAAL

United Kingdom
TriStar Cleaning Products UK Ltd.

Unit 3 Ripley Close
Normanton  WAKEFIELD WF6 1TB

Spain
TriStar Cleaning Products ES Srl.

VALENCIA
info@tristargroup.es


