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33795
Pure Handzeep incl. 
pomp 300ml

Pure Cleaning Vloeibare 
Handzeep bestaat uit een 
combinatie van huidvrien-
delijke en reinigingsac-
tieve grondstoffen. 

Pure Cleaning Vloei-
bare Handzeep is een fris 
geparfumeerde, milde 
handreiniger. Het product 
heeft een neutrale pH-
waarde vergelijkbaar met 
die van de huid. Deze 
handzeep is uitstekend 
geschikt voor kantoren, 
openbare gelegenheden, 
restaurants en andere 
plaatsen waar een licht 
geparfumeerde handrei-
niger gewenst is.

Pure Cleaning Keuken-
reiniger is een sterk 
geconcentreerde, laag-
schuimende, universele 
keukenreiniger voor de 
reiniging van alle water-
bestendige oppervlaktes. 
Tevens geschikt als in-
weekmiddel voor de vaat 
en als vloerreiniger in de 
schrobzuigmachine.

Het product kan gebruikt 
worden voor de reiniging 
van alle waterbestendige 
oppervlaktes zoals vloe-
ren, wanden, werkbladen, 
keukenapparatuur, ketels, 
containers, etc.

Pure Cleaning Machine 
Ontkalker is een sterk 
geconcentreerde, schuim-
arme ontkalker voor het 
verwijderen van kalk- en 
roestafzetting. Verlengt de 
levensduur en verbetert 
de werkzaamheid van uw 
apparatuur.

Het is geschikt voor het 
ontkalken van vaatwas-
sers, koffiemachines, 
drankautomaten, leidin-
gen en andere apparatuur 
en oppervlaktes etc. Pure 
Cleaning Machine Ontkal-
ker is tevens geschikt voor 
gebruik in au bain-marie 
ter voorkoming van kalk-
aanslag.

Pure Cleaning Vloerrei-
niger is een geconcen-
treerd, laagschuimend, 
geparfumeerd neutraal 
reinigingsmiddel voor 
het reinigen van vloeren. 
Ideaal voor gebruik in 
schrobzuigmachines en 
voor handmatig gebruik 
op alle waterbestendige 
oppervlakken.

Geschikt voor alle typen 
waterbestendige harde 
vloeren en is zo samen-
gesteld dat het vloeren, 
behandeld met polymeer-
coating, niet aantast. Het 
product is tevens geschikt 
voor gebruik in combina-
tie met microvezel.

Pure Cleaning Vloeibare 
Handzeep bestaat uit een 
combinatie van huidvrien-
delijke en reinigingsac-
tieve grondstoffen.  

Pure Cleaning Vloei-
bare Handzeep is een fris 
geparfumeerde, milde 
handreiniger. Het product 
heeft een neutrale pH-
waarde vergelijkbaar met 
die van de huid. Deze 
handzeep is uitstekend 
geschikt voor kantoren, 
openbare gelegenheden, 
restaurants en andere 
plaatsen waar een licht 
geparfumeerde handrei-
niger gewenst is.

33807
Pure Keukenreiniger 
1L

33628
Pure Machine 
Ontkalker 5L

33626
Pure Neutrale 
Vloerreiniger 5L

33856
Pure Vloeibare 
Handzeep 5L

33879
Pure Apparatuur
Ontkalker 1L

Pure Cleaning Appara-
tuurontkalker is speciaal 
ontwikkeld voor het 
doelmatig verwijderen 
van kalkaanslag, urine-
steen en andere hardnek-
kige aanslag op tegels, 
chroom, roestvrijstaal en 
andere zuurbestendige 
oppervlakken. 

Bij uitstek geschikt voor 
het ontkalken van leiding-
systemen, hoge druk ap-
paratuur, boilers, geisers, 
koelsystemen etc.

Uniek gebruiksklaar 
product geschikt voor het 
desinfecteren van de huid 
(PT1) en kleine oppervlak-
tes (PT 2 en 4).

Ethades is op basis van 
de zuiverste ethanol (580 
g/l - 73.4% v/v) en droogt 
streeploos op. Toegestaan 
voor gebruik in de voe-
dingsmiddelenindustrie, 
gezondheidszorg, horeca, 
cosmetische industrie 
en laboratoria voor o.a. 
de handen, keuken- en 
computerapparatuur, 
instrumenten, meubi-
lair, sanitair, vitrines en 
machines.

Uniek gebruiksklaar 
product geschikt voor het 
desinfecteren van de huid 
(PT1) en kleine oppervlak-
tes (PT 2 en 4).

Ethades is op basis van 
de zuiverste ethanol (580 
g/l - 73.4% v/v) en droogt 
streeploos op. Toegestaan 
voor gebruik in de voe-
dingsmiddelenindustrie, 
gezondheidszorg, horeca, 
cosmetische industrie 
en laboratoria voor o.a. 
de handen, keuken- en 
computerapparatuur, 
instrumenten, meubi-
lair, sanitair, vitrines en 
machines.

Pure Cleaning Glas- en 
Interieurreiniger is een 
gebruiksklare reiniger 
op alcoholbasis, geschikt 
voor het reinigen van o.a. 
glas en interieur.

Geschikt voor het verwij-
deren van vlekken en vin-
gertasten van o.a. ramen, 
spiegels, scheidingswan-
den, afwasbaar meubilair 
etc. De alcoholreiniger is 
vet oplossend en droogt 
streepvrij op.

Pure Cleaning Handaf-
wasmiddel is een neutraal 
alkalivrij afwasmiddel 
voor handmatig gebruik. 
pH-Neutraal en door de 
toegevoegde handver-
zachter zacht voor de 
huid. 

Pure Cleaning Handafwas-
middel kan tevens worden 
ingezet voor reiniging van 
wanden, deuren, meu-
bilair, kozijnen, ramen, 
spiegels, tegelwerk etc. 
Bevat schuim dat lang 
actief blijft, laat geen stre-
pen of vetsluier achter. 
pH-waarde is 7.

33792
Pure Ethades Alcohol 
Desinfectie 1L

33797
Pure Ethades Alcohol 
Desinfectie 5L

33101
Pure Glas- & 
Interieurreiniger 1L

33727
Pure Handafwas-
middel 1L



33728
Pure Sanitairreiniger 
5L

Pure Cleaning Sanitair-
reiniger is een aangenaam 
geparfumeerd alkalisch 
reinigingsmiddel voor de 
dagelijkse reiniging van de 
gehele sanitaire ruimte.

Het kan gebruikt worden 
voor: wastafels, toilet-
ten, urinoirs, tegels etc. 
Het product is zuinig in 
gebruik en heeft een lang-
durige aangename geur.

Pure Cleaning Inweekmid-
del is een poeder product 
voor het verwijderen van 
vervuilingen in diverse 
keukenmachines. Tevens 
geschikt als vaatwasrei-
niger voor het verwijderen 
van hardnekkige eiwit- en 
zetmeelresten.

Verwijdert hardnekkige 
vervuilingen zoals bruine 
aanslag (koffie & thee), 
vetten en zetmeel in 
keukenmachines zoals 
koffiemachines, -contai-
ners en -kannen. Reinigt 
tevens het peilglas. Het 
product is op basis van ac-
tief zuurstof waardoor het 
reukloos is en daardoor 
aangenaam in gebruik.

Pure Cleaning Spoelglans 
Eco is een hooggeconcen-
treerd, mild-zuur glans-
spoelmiddel voor indus-
triële vaatwasmachines. 
Geschikt voor alle soorten 
vaat. Pure Cleaning 

Het product is zuinig in 
gebruik en toepasbaar 
in alle waterhardheden. 
Het bevat o.a. een nieuwe 
duurzame oppervlakte 
actieve stof dat zowel 
aërobisch als anaërobisch 
afbreekbaar is. Dit pro-
duct is gecertificeerd met 
het Europees Ecolabel en 
voldoet aan de criteria 
van o.a. Green Key.

Pure Cleaning Vaatwas-
middel is een geconcen-
treerd, sterk alkalisch, 
laagschuimend, chloor-
houdend, professioneel 
vaatwasmiddel. Het 
product heeft een groot 
reinigend vermogen voor 
vet en andere etensres-
ten, alsmede koffie- en 
theeaanslag.

Pure Cleaning Vaatwas-
middel is een geconcen-
treerd, sterk alkalisch, 
laagschuimend, chloor-
houdend, professioneel 
vaatwasmiddel. Het 
product heeft een groot 
reinigend vermogen voor 
vet en andere etensres-
ten, alsmede koffie- en 
theeaanslag.

33103
Pure Inweekmiddel 
1kg

33622
Pure Spoelglans Eco 
10L

33620
Pure Vaatwasmiddel 
Vloeibaar 10L

33621
Pure Vaatwasmiddel 
Vloeibaar 20L

33211
Pure Ontvetter 
Gebruiksklaar 1L

Pure Cleaning Ontvetter is 
een gebruiksklaar effectief 
reinigingsmiddel voor het 
verwijderen van diverse 
zwaardere vervuilingen in 
alle grootkeukens. 

Het product kan o.a. 
gebruikt worden voor 
het reinigen van eiwit-
ten, oliën, roetaanslag 
en vetten op afzuigkap-
pen, installaties, wanden, 
vloeren, werkbladen etc. 
Het product is geschikt 
voor zowel dagelijks als 
periodiek gebruik.

Pure Cleaning Ontvetter 
Geconcentreerd is een 
universele, sterk alkali-
sche reiniger voor diverse 
zwaardere vervuilingen 
op alle alkalibestendige 
oppervlaktes. Het product 
is geschikt voor zowel 
dagelijks als periodiek 
gebruik.

De ontvetter kan gebruikt 
worden voor het reinigen 
van hardnekkige vervui-
ling door o.a. eiwitten, 
olien, vetten op instal-
laties, wanden, vloeren, 
werkbladen, afzuigkappen 
etc.

Pure Cleaning Oven & Grill 
Schuimreiniger is een ge-
bruiksklare, schuimende, 
sterk alkalische reiniger 
speciaal ontwikkeld voor 
het grondig reinigen van 
de oven, grill en bakplaat.

Verwijdert moeiteloos 
ingebrande vetten en 
aangekoekte suikers. Te 
gebruiken in ovens, gril-
lapparatuur, bakplaten 
en barbecues. Door de 
schuimende werking van 
Oven- en Grill reiniger in 
combinatie met een ver-
lengd spruitstuk verbetert 
het bereik en beperkt het 
de dampvorming.

Pure Cleaning RVS Rei-
niger is een effectief rei-
nigings- en onderhouds-
middel voor roestvrijstaal, 
kunststof en andere 
metalen.

Het product reinigt en 
beschermt alle RVS opper-
vlaktes zoals vaatwassers, 
ketels, ovens, machines 
etc. Zorgt voor een mooie, 
langdurige glans en ver-
lengt de levensduur van 
uw roestvrijstaal.

Pure Cleaning Sanitair-
reiniger is een aangenaam 
geparfumeerd alkalisch 
reinigingsmiddel voor de 
dagelijkse reiniging van de 
gehele sanitaire ruimte.

Het kan gebruikt worden 
voor: wastafels, toilet-
ten, urinoirs, tegels etc. 
Het product is zuinig in 
gebruik en heeft een lang-
durige aangename geur.

33729
Pure Ontvetter 
Geconcentreerd 5L

33625
Pure Oven & Grill 
Schuimreiniger 1L

33726
Pure RVS Reiniger 
500ml

33692
Pure Sanitairreiniger 
1L

Bel T. 0418 - 55 68 68 of stuur een 
mail naar info@hsb-haaften.nl

Meer informatie?



33828
Pure WC Reiniger 
Eco 750ml

Pure Cleaning WC Reiniger 
Eco is een gebruiksklare 
ingedikte geconcentreer-
de zure WC reiniger. Voor 
het periodiek reinigen 
en ontkalken van alle 
sanitaire voorzieningen. 
Zorgt voor een helder 
en hygiënisch resultaat. 
Dit product is gecertifi-
ceerd met het Europees 
Ecolabel.

Het product is veilig te 
gebruiken op alle water 
en zuurbestendige onder-
gronden. zoals; keramiek, 
glazuur, chroom, glas, 
kunststoffen, tegelwerk, 
etc. Met uitzondering van 
kalkhoudende materialen. 
Uitsluitend voor profes-
sioneel gebruik.

H.S.B. HAAFTEN komt (op afspraak) bij u langs om een 

compleet hygiëneplan voor u op te maken. Uiteraard 

voldoet dit plan aan alle actuele reinigingsn ormen.

U ontvangt o.a.:
• Controlelijsten
• Onderhoudsplannen
• Productinformatiebladen
• Hygiëne-instructies
• en meer

Pure Cleaning Sanodes 
is een geconcentreerd, 
alkalisch reinigings- en 
desinfectiemiddel voor 
oppervlakken, apparatuur 
en materiaal in diverse 
sectoren. 

Wettelijk toegelaten in 
Nederland (10016N), Bel-
gië (4709B) en Duitsland 
(N-35837). Pure Cleaning 
Sanodes is o.a. bestemd 
voor gecombineerd reini-
gen en desinfecteren van 
oppervlakken, apparatuur 
en materiaal in de levens-
middelenbranche.

Pure Cleaning Sanodes 
is een geconcentreerd, 
alkalisch reinigings- en 
desinfectiemiddel voor 
oppervlakken, apparatuur 
en materiaal in diverse 
sectoren. 

Wettelijk toegelaten in 
Nederland (10016N), Bel-
gië (4709B) en Duitsland 
(N-35837). Pure Cleaning 
Sanodes is o.a. bestemd 
voor gecombineerd reini-
gen en desinfecteren van 
oppervlakken, apparatuur 
en materiaal in de levens-
middelenbranche.

33929
Sanodes Apparatuur 
Desinfectie 1L

33629
Sanodes Apparatuur 
Desinfectie 5L

33636
Pomp voor Pure 
Cleaning 5L Can

33630
Trigger voor Pure 
Cleaning 1L Fles

Bel T. 0418 - 55 68 68 of stuur een 
mail naar info@hsb-haaften.nl

Hygiëneplan op maat!

Uniek in 
Nederland!

Meer informatie?


