Vette vloeren zorgen voor ernstig uitglij- en
valgevaar, vooral vlak bij grills en friteuses

KitchenPro: Productoverzicht

Vloerreiniger – afspoelen niet nodig

Bestrijdt opgehoopt vet op
gladde keukenvloeren voor minder
kans op uitglijden en vallen.
0 weken

Baanbrekende technologie. Gepatenteerde
formule maakt gebruik van enzymen
voor superieure reiniging.
Afspoelen niet nodig. Laat de reiniger op
het oppervlak zodat die kan inwerken
Bestrijdt vet. Speciale enzymen breken
alle soorten keukenvet af

0 - 3 weken

Duurzaam. Vloerreiniging zonder
afspoelen bespaart water en werkt met
koud water

Keukenvloerreiniger – afspoelen niet nodig

2 x 2L

9081930

KitchenPro Greaselift

Zeer geconcentreerde grillreiniger en ontvetter

2 x 2L

9079400

KitchenPro Manual

Afwasmiddel voor handmatig vaatwassen

2 x 2L

9081910

KitchenPro Duo

Allesreiniger en vloerreiniger voor de keuken

2 x 2L

9081970

Oasis Pro 20

Reinigings- en desinfecterend middel

2 x 2L

9009610 NL
9009580 BE

Alle KitchenPro producten zijn ongevaarlijke gebruiksklare oplossingen
waarvoor geen persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn

3 - 6 weken

KitchenPro: Houders

Voortdurende werking. Enzymen werken
tijdens en na aanbrenging
Geconcentreerde reiniging. Zorg voor
extra reiniging precies waar dat nodig is

KitchenPro Wash’n Walk

Onderzoeken wijzen uit dat
Wash’n Walk de glijweerstand
verhoogt, waardoor vloeren
veiliger zijn.

Ecolab Territory Managers werken nauw
samen met uw teams, zodat u zich op uw
kerntaken kunt concentreren in plaats van
voortdurend te moeten controleren of
schoonmaakteams de juiste procedures volgen.

Morsen onmogelijk
Geen contact met
geconcentreerd product
Gebruiksklare reigingsoplossingen
Niet-geclassificeerd en
veilig te gebruiken
Verpakkingsafval wordt
aanzienlijk gereduceerd
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De eerste uitdaging is zorgen voor
een schone en veilige keuken

KitchenPro helpt hygiënenormen te handhaven

Bijtende ovenreinigers die verkeerd worden
gebruikt, kunnen brandwonden, oogirritaties en
ademhalingsproblemen veroorzaken

Belangrijkste uitdagingen:

KitchenPro: het programma voor keukenhygiëne

Greaselift™

Voedselveiligheid handhaven
Medewerkers veiligheid verzekeren
Productiviteit verhogen

Vallen en uitglijden door

natte of glibberige vloeren
en verkeerd gebruik van gevaarlijke

Innovatieve producten en systemen

stoffen, zoals corrosieve

Zorg op een veilige manier voor hygiënisch
schone resultaten

gebruiksklare reinigingsproducten,

Bespaar tijd en beheers kosten

zijn de meest voorkomende
incidenten in omgevingen
waar met voedsel wordt gewerkt.

Regelmatige onsite training en ondersteuning
	Oplossingen die een concrete impact
op duurzaamheid hebben

De enige niet-bijtende oven- en grillreiniger die uitstekende resultaten levert
en waarvoor geen persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn.
KitchenPro
Manual

KitchenPro
Greaselift

Prestaties zijn belangrijk...

KitchenPro
Wash’n Walk

Heeft een positieve
impact op het milieu

Doordringt vet snel

Persoonlijke beschermingsmiddelen
niet nodig

Biologisch afbreekbaar concentraat

Gemakkelijk te gebruiken

HACCP-principes worden gerund, kan
dit ernstige sancties tot gevolg hebben,
tot aan sluiting van het bedrijf toe

60%

“Kruisbesmetting is een van de

– om nog maar niet te spreken over

meest voorkomende
oorzaken van
voedselvergiftiging.

de risico’s die de klanten lopen”*

bacteriën zich naar voedsel,
verspreiden vanaf ander voedsel,

ZELFS MET GOEDE

Geleverd in herbruikbare
sproeiflacons om
verpakkingsafval
aanzienlijk te reduceren

Geen giftige dampen, veilig voor
anderen die in de buurt werken

=

17%

KitchenPro
Duo

van de bovenstaande verzoeken
waren gerelateerd aan
ademhalingsproblemen*

oppervlakken, handen of
gebruiksvoorwerpen”*

Elimineert risico’s die normaal
gesproken gepaard gaan met
agressieve ovenreinigers

van alle verzoeken om compensatie
voor bedrijfsverwondingen in 2010 en
2011 waren gerelateerd aan huidirritaties

Het gebeurt wanneer schadelijke

Oasis Pro 20

KitchenPro 20 IS bacterie-

RISICOBEOORDELING EN

en schimmeldodend

VOORZORGSMAATREGELEN

CONFORM TOELATING

KUNNEN ER TOCH NOG

12415N NEDERLAND

INCIDENTEN PLAATSVINDEN.

* Good practice: accident prevention in HORECA
Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk E-Stat 23

Bevordert op positieve wijze
een veiligere werkomgeving

Veilig voor aluminium

middelensindustrie niet volgens

Duurzaamheid is belangrijk...

Net zo effectief als bijtende
ovenreinigers

Dagelijkse en diepe reiniging
van ovens, grills, afzuigkappen
en ventilatieroosters

“Als bedrijven in de voedings-

Veiligheid is belangrijk...

en TOELATING 3306B BELGIE

*Food Standards Agency, Verenigd Koninkrijk. www.food.gov.uk

* Berufsgenossenschaft fur Nahrungsmittel und Gastgewerbe, 2013

