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Dosering en werkwijze:

Wonderschoon blue
Dankzij zijn hoge concentratie
geschikt (al naar gelang de
dosering) voor 1001 karweitjes.

Voor ramen, spiegels, kasten,
houtwerk, aanrecht, glaswerk,
tegels, nicotineaanslag, enz.: Ca.
10 tot 200 ml. op emmer water.
Voor auto-interieurs, kunstleer,
textiel, autoruiten, als
ruitensproeiervloeistof enz.: Ca. 20
tot 200 ml. op emmer water.

1 liter

22199001

12

5 liter

22199005

4

10 liter

22199010

1

Wonderschoon
Glazenwassers Gel

22199401

12

Dosering en werkwijze voor het
ontkalken van:

Wonderschoon Ontkalker
Voor het periodiek verwijderen
van ketelsteen, kalkaanslag en
cementsluier.

1 liter

22199301

12

5 liter

22199305

4

10 liter

22199310

1

= alleen per volle doos te bestellen.

Algemene reiniging middels
sproeiflacon:
Ca. 10 tot 20 ml. op 500 ml. water.
Dosering en werkwijze:
Voeg 50 ml. glazen wasser gel toe
aan een emmer met 10 liter water.
Was het te reinigen oppervlak in
met het sopwater en trek het
vervolgens droog.
Bij hinderlijke schuimvorming de
dosering verlagen.

- Verwijdert moeiteloos vuil, vet
en nicotineaanslag.
- Is PH-neutraal en absoluut
huidvriendelijk.
- Is bijzonder economisch door
zijn uitzonderlijk laag verbruik.
1 liter

Vloerbedekking, meubelstof (testen
op kleurechtheid), oude
waslagen,verfkwasten,
motoren,caravans,boten, ovens,
bakplaten, fornuizen,
afzuigkappen,groene
aanslagverwijdering op straatwerk
en/of boten: Ca. 200 tot 1000 ml. op
emmer water.

Wanden, vloeren en sanitair:
Puur opbrengen en enige minuten
laten inwerken. Vervolgens
borstelen en afspoelen met schoon
water.
Douche- en kraankoppen:
Enige minuten dompelen in een
badje van ontkalker Vervolgens
borstelen en afspoelen met schoon
water.
Rond en op kranen:
Wikkel (toilet)papier om de kraan en
bevochtig dit met ontkalker. Na 5 tot
10 minuten papier verwijderen,
borstelen en naspoelen met schoon
water.
Vaat- en afwasmachines:
Voorschriften van de vaat- en
afwasmachine fabrikant opvolgen.
Koffiezet apparaten:
1 deel ontkalker en 5 delen water in
het resevoir gieten en het apparaat
aanzetten. Herhalen met schoon
water.
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Beeldschermreiniger op alcohol
basis.

Wonderschoon
Alcohol reiniger
- Verwijdert moeiteloos vuil, vet
en nicotineaanslag.

1 liter
10 liter

22199501
22199510

1
1

Dosering en werkwijze:

Wonderschoon
Sanitairreiniger
- Voor het dagelijks, veilig
verwijderen van: kalk- en
zeepresten, huidvetten,
urinesteen, lichte roestplekken,
en bruine aanslag op boten.

Voor algemeen sopwerk: Ca. 50 tot
100 ml. op emmer water.

- Voor het reinigen van:
wasbakken, douches, baden,
toiletten, tegels, plavuizen,
chroom en RVS.

Bij kalkaanslag (rond en op kranen
e.d.) puur opbrengen en enige tijd
laten inwerken, zonodig herhalen.
Tip : wikkel wat toiletpapier op de
kraan en maak dit nat met sanitair.
Na 5 tot 10 min. papier verwijderen,
borstelen en naspoelen met schoon
water.
Bij zeer sterke kalkaanslag
ontkalker (art.nr.22199301)
gebruiken.

Voor gebruik in sproeiflacon: Ca. 10
tot 20 ml. op 500 ml. water.

- Niet gebruiken op marmer
en zuurgevoelig steen!
1 liter

22199101

12

5 liter

22199105

4

10 liter

22199110

1

Dosering en werkwijze:

Wonderschoon
Superfris

Voor algemeen sopwerk: Ca. 50
tot 100 ml. op emmer water.

- Is een neutrale superfrisse
reiniger voor dagelijks gebruik
die streeploos opdroogt.
- Laat na het reinigen een frisse
geur achter en maskeert de
geur van rook en huisdieren.
- Reinigt alle waterbestendige
oppervlakken zoals badcellen,
deuren, GFTbakken,
kattenbakken, kennels,
keukenkastjes, kleedruimten,
portieken, toiletten, vloeren enz.

Voor gebruik in sproeiflacon: Ca. 10
tot 20 ml. op 500 ml. water

1 liter

22199201

12

5 liter

22199205

4

10 liter

22199210

1

= alleen per volle doos te bestellen.
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1 liter
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12
Dosering en werkwijze:

Foodcleaner no.11
Alkalisch reinigingsmiddel met
ingebouwde schuimcomponent.
B.L. Foodcleaner no.11 speciaal
voor vetten en eiwitten in de
voedingsindustrie.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het gebruik in de
voedingsmiddelenindustrie alsmede
voor het behandelen van vloeren,
wanden, meubilair, sanitair, en
badhokjes wordt een dosering
aanbevolen van 4ml/liter water

Fooddesinfectans no.10

1 liter

STUK
PRIJS
€

Het oppervlak inschuimen met een
dosering van 5%. Na ca. 10
minuten inwerktijd (niet indrogen)
afspuiten met een krachtige
waterstraal.
Op
aanvraag
Handzeep met desinfectie middel
fris ruikend en neutrale kleur.

Wonderschoon
Handzeep Desinfectie
Frisse handzeep met
desinfectie.

5 liter

22199605

1

Handzeep fris ruikend en rose
kleur.

Wonderschoon
Dispenser
Handzeep
Frisse handzeep

5 liter

22199615

1

22199992
22199991

1
1

22199990
22199993

1
1

Wonderschoon
Container
Kraan
10 Liter
25 Liter

Wonderschoon
Container
pomp
10 Liter
25 Liter

= alleen per volle doos te bestellen.
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Wie zoekt kent van Dijk niet
Wie van Dijk kent zoekt niet
info@borstelwerken.nl
bezoek onze website op…
www.borstelwerken.nl

ga naar het volgende adres voor alle nieuwste catalogi

online.borstelwerken.nl

Bekijk ook onze online catalogus

terug naar de homepage van van Dijk Borstelwerken

= alleen per volle doos te bestellen.
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