
✔✔✔✔  Uitstekend  /  ✔✔✔  Zeer goed  /  ✔✔  Goed  /  ✔  Correct

WS

TYPE ROLLEN STOF VOORDELEN

Industrial Vervaardigd uit gerecycleerde 
cellulosewatten.

• Voor alle industriële schoonmaak.
• Verschillende afwikkelsystemen: rol met centrale of zijdelingse afwikkeling.
• Brede keuze aan kwaliteit, formaten.

ECO Vervaardigd uit 100% 
vernieuwbare bronnen.

• Voor eenvoudig, algemeen gebruik of voor een moeilijke omgeving.
• Verschillende afwikkelsystemen: rol met centrale of zijdelingse afwikkeling.
• Brede keuze aan kwaliteit, formaten.

Performant Dubbele laag met WS-
behandeling.

• Voor de industriële sector en de voedingssector.
• Voor een veeleisende schoonmaak (oliën, vetten, solventen, …).
• Dubbele laag (blauwe) watten met WS-behandeling.

Schoonmaak-
papier

Samenstelling van vezels (synthetisch en/of 
natuurlijk) vergkregen op een andere manier dan 
breien en weven.

• Grote capaciteit en snelle absorptie.
• Hoge resistentie: droog of vochtig.
• Economisch alternatief: 7 keer minder afval om te 
recycleren.
• Pluist niet en maakt geen strepen.

Textiel
poetsdoeken 

In katoen. Gelijkaardig aan hemdstof, jeansstof, 
T-shirtstof, … Gerecycleerde producten die 
recycleerbaar zijn. 

• Grote resistentie. 
• Aangenaam om aan te raken.
• Herbruikbaar.
• Verschillende kwaliteiten in functie van het gebruik.

Hoe kiest u de juiste industriële poetsdoek?

Hoe kiest u de juiste poetsdoek?

  Handen Stof Water Olie, vet, 
smeermiddel Detergenten Gereedschap, 

machines
Delicate 

oppervlakken 

INDUSTRIEEL ✔ ✔ ✔✔ ✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔✔

ECO ✔✔✔ ✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔

BESTAND ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ ✔✔

 Type 
gebruik 

Type rol 

  Zorgvuldige schoonmaak Veelzijdige schoonmaak Zware schoonmaak

EIGENSCHAPPEN
• Zacht en soepel.
• Ideaal voor zorgvuldige schoonmaak.
• Model optische witte doek: geen naden en voorgewassen.

• Zeer hoog absorptievermogen.
• Geschikt voor fijne schoonmaak.
• Stevig.

• Dik: zeer sterk.
• Sterk absorptievermogen.

TOEPASSINGEN Laboratoria, fijn mechanisch werk, schoonmaakdiensten, … 
Drukkerijen, mechanische en 
chemische sector…

Garages, werkplaatsen, …

Prestatiecriteria: absorptie en sterke

De poetsdoek bestaat uit gerecycleerbare of gerecycleerde producten zoals versleten kledingstukken.

WS : maakt het product bestendig en valt niet uit elkaar bij contact met water.
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