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Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op         

   aanvraag verkrijgbaar.

Hako B.V.

Industrieweg 7

6673 DE  Andelst

Tel: +31 (0)488-473333

E-mail: info@hako.nl

Web: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27

B-9420 Erpe-Mere

Tel: +32 (0)53-802040

E-mail: info@hako.be

Web: www.hako.be

Reinigingsmiddel - speciaal ontwikkeld voor gebruik in schrobzuigmachines

Vloerreiniging: schuimarm 
Cleanol Harde vloeren
Cleanol Bio+ Harde vloeren – biologisch
Polyclean Harde vloeren – speciaal voor sprayreiniging
Polyclean SE Harde vloeren 
Polyclean ECO Harde vloeren – bijzonder milieuvriendelijk
Cleanol-SE ECO Harde vloeren – bijzonder milieuvriendelijk
Cleanol-I Harde vloeren – industrie/werkplaats
Cleanol-K Harde vloeren – microporeuze oppervlakken
Cleanol Sport Harde vloeren – sporthallen 
Cleanol Xtra Harde vloeren – industriële vloeren

Voedselindustrie: schuimarm 
Cleanol Food Alkalibestendige vloeren, voedingsindustrie
Cleanol-G Alkalibestendige vloeren, voedingsindustrie

Basisreiniger/vloerstrippers: schuimarm 
Cleanol-HD Alkalibestendige vloeren, industrie
Cleanol-S Alkalibestendige vloeren, industrie

Rubber verwijderaar op industriële vloeren
Cleanol-R Verwijdering van rubberstrepen op industriële vloeren 

Microbiologische geurverwijderaar en schuimremmer

Cleanol Smell-X Stankverwijdering uit watertanks
Defoam Schuimremmer in vuilwatertank

Stad, straat- en trottoirreiniging, ook voor gebruik in schrobzuigmachines
Cityclean-O Straatwerk, diesel-/olieverwijdering
Cityclean-S Straatwerk

Tapijtreiniging 

Carpofit Reiniging van tapijt en meubelstoffen

Vloeronderhoud 

Sealer Poriënvuller voor harde vloeren
Gelwax Onderhouds-/sprayreiniging polymeerbeschermlagen
Easy Shine Beschermlaag, vloeren universeel
Easy Mat Beschermlaag, vloeren universeel

Desinfectie
Sanodes Reiniger en desinfectiemiddel
Ethades Desinfectiemiddel voor kleine oppervlakken
Ethades+ Desinfectiegel
Farmquat Reiniger en desinfectiemiddel tegen bacteriën en virussen



Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op         

   aanvraag verkrijgbaar.
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Web: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27

B-9420 Erpe-Mere

Tel: +32 (0)53-802040

E-mail: info@hako.be

Web: www.hako.be

Cleanol
Vloerreiniging

Productomschrijving  Vloerreiniger voor dagelijkse reiniging. 

Eigenschappen  Schuimarm.
  Geschikt voor gebruik in Hako schrobzuigmachines.
  Geschikt voor alle waterbestendige vloeren.
  Goedgekeurd voor gebruik in het HACCP-werkprogramma. 

Toepassingsgebied  Hako Cleanol is geschikt voor gebruik op alle harde vloeren, 
  bekledingen zoals linoleum, PVC en alle keramische en natuursteen 
  vloeren. Hako Cleanol is speciaal ontwikkeld voor de dagelijkse reiniging. 

Verdunning  6,5 - 25 ml op 1 liter water (0,6 - 2,5% / 1:150 - 1:40).
  Afhankelijk van de mate van vervuiling. 

Gebruiksaanwijzing  Afhankelijk van de mate van vervuiling (onderhoudsreiniging 1:150)  
  Cleanol verdunnen met schoon water. Reinig de vloer met behulp van een   
  Hako schrobzuigmachine of mop. Bij zware vervuiling het product een 
  aantal minuten laten inwerken. Microvezel- of melaninepads zijn bijzonder   
  geschikt voor vloeren met open poriën.

Technische gegevens  pH waarde onverdund circa (8)
  Geur  frisse appeltjes
  Kleur  groen
  Dichtheid  1,04 g/ml 

Besteleenheid  70001141  doos 6 x 1 liter
  70001048  can 10 liter
  70001047  vat 200 liter
   



Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op         

   aanvraag verkrijgbaar.

Hako B.V.

Industrieweg 7

6673 DE  Andelst

Tel: +31 (0)488-473333

E-mail: info@hako.nl

Web: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27

B-9420 Erpe-Mere

Tel: +32 (0)53-802040

E-mail: info@hako.be

Web: www.hako.be

Cleanol Bio+
Vloerreiniging

Productomschrijving  Krachtige Bio vloerreiniger en ontvetter voor dagelijks gebruik. 

Eigenschappen  Schuimarm. Krachtige vloerreiniger en ontvetter aangedreven door het 
  BIOSURF proces. Cleanol Bio+ is een milieuvriendelijke en effectieve 
  reiniger en een ontvetter voor alle waterbestendige vloeren.
   Gebruikt plantaardige en op biotechnologie gebaseerde oppervlakte-
  actieve stoffen.

Toepassingsgebied  Cleanol Bio+ kan worden toegepast op alle waterbestendige
  harde vloeren om middelzware (industriële, algemene) vervuiling te
  verwijderen. Is uitermate geschikt om als dagelijkse onderhoudsreiniger 
  te gebruiken. 

Verdunning  10 - 50 ml op 1 liter water (1 - 5% / 1:100 - 1:20)
  Afhankelijk van de mate van vervuiling.

Gebruiksaanwijzing  Voeg afhankelijk van de vervuiling en soort vloer de juiste hoeveelheid
  product toe aan schoon, koud water. Reinig de vloer met behulp van
  een schrob/zuigmachine of handnatig. Bij zware vervuiling het product 
  een aantal minuten laten inwerken en vervolgens opzuigen.

Technische gegevens  pH waarde onverdund circa (10,8)
  Geur  fris
  Kleur  kleurloos
  Dichtheid  1,04 g/ml 

Besteleenheid  70001756  doos 2 x 5 liter
  



Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op         

   aanvraag verkrijgbaar.

Hako B.V.

Industrieweg 7

6673 DE  Andelst

Tel: +31 (0)488-473333

E-mail: info@hako.nl

Web: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27

B-9420 Erpe-Mere

Tel: +32 (0)53-802040

E-mail: info@hako.be

Web: www.hako.be

Vloerreiniging

Polyclean

Productomschrijving Onderhoudsreiniger voor dagelijkse reiniging.

Eigenschappen Schuimarm.
 Bevat geen polymeren en hersteld glans.
  Geschikt voor Hako schrobzuigmachines.
 Geschikt voor alle waterbestendige vloeren.
  Goedgekeurd voor gebruik in het HACCP-werkprogramma.

Toepassingsgebied Hako Polyclean is geschikt voor dagelijks gebruik op harde  
 vloeren en ideaal voor het reinigen van gecoate en ongecoate   
 vloeren zoals linoleum, PVC en natuursteen vloeren. 
 Kan ook worden gebruikt voor sprayreiniging.

Verdunning 5 - 10 ml op 1 liter water (0,5 - 1% / 1:200 - 1:100).
 Afhankelijk van de mate van vervuiling. Sprayreiniging onverdund.

Gebruiksaanwijzing Afhankelijk van de mate van vervuiling (onderhoudsreiniging 1:150)  
 Cleanol verdunnen met schoon water. Reinig de vloer met behulp   
 van een Hako schrobzuigmachine of mop. Bij zware vervuiling het  
 product een aantal minuten laten inwerken. 
 Microvezel- of melaninepads zijn bijzonder geschikt voor vloeren   
 met open poriën. Voor sprayreiniging de Polyclean onverdund op   
 de vloer aanbrengen en met een rode pad en (ultra) high speed   
 machine uitwrijven tot de gewenste egale glans is bereikt.

Technische gegevens pH waarde onverdund circa (8)
 Geur  appel
 Kleur  groen
 Dichtheid  1,04 g/ml

Besteleenheid 70001014  doos 6 x 1 liter
 70001017  can 10 liter
 70001015  vat 200 liter



Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op         

   aanvraag verkrijgbaar.

Hako B.V.

Industrieweg 7

6673 DE  Andelst

Tel: +31 (0)488-473333

E-mail: info@hako.nl

Web: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27

B-9420 Erpe-Mere

Tel: +32 (0)53-802040

E-mail: info@hako.be

Web: www.hako.be

Vloerreiniging

Polyclean-SE

Productomschrijving Sterke vloerreiniger voor dagelijkse reiniging.
 
Eigenschappen Hooggeconcentreerd, schuimarm, bijna neutraal.
 Onderhoudsreiniger geschikt voor Hako schrobzuigmachines.
 Geschikt voor alle waterbestendige vloeren.
 Geeft de vloer glans zonder polymeren achter te laten.
  Goedgekeurd voor gebruik in het HACCP-werkprogramma.
  
Toepassingsgebied Hako Polyclean-SE is geschikt voor dagelijks gebruik op alle   
 harde vloeren en is ideaal voor het reinigen van gecoate en 
 ongecoate vloeren zoals linoleum, PVC en natuursteen vloeren.   
 Kan ook gebruikt worden voor sprayreiniging.
 Geschikt voor gebruik met het on-board doseersysteem.

Verdünnung 1,4 - 1,6 ml op 1 liter water (0,14 - 0,16% / 1:700 - 1:600).
 Afhankelijk van de mate van vervuiling.

Gebruiksaanwijzing Afhankelijk van de mate van vervuiling (onderhoudsreiniging 1:700)
 Verdun Hako Polyclean-SE met koud water. Reinig de vloer met  
 een Hako schrobzuigmachine. Bij zware vervuiling het product  
 een aantal minuten laten inwerken. Microvezel- of melaninepads  
  zijn bijzonder geschikt voor vloeren met open poriën. Voor   
 sprayreiniging de Polyclean onverdund op de vloer aanbrengen   
 en met een rode pad en (ultra) high speed machine uitwrijven   
 tot de gewenste egale glans is bereikt.

Technische gegevens pH waarde onverdund   circa (9,5)
 Geur      frisse appeltjes
 Kleur      groen
 Dichtheid      1,04 g/ml

Besteleenheid 70001471      6 x 2 liter fles
 70001472      can 10 liter
 70001561      doos 6 x 2 liter vierkante fles, speciaal   
            voor gebruik met de Scrubmaster B75 R  
           Hako On-board doseersysteem.



Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op         

   aanvraag verkrijgbaar.

Hako B.V.

Industrieweg 7

6673 DE  Andelst

Tel: +31 (0)488-473333

E-mail: info@hako.nl

Web: www.hako.nl
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Industrieweg 27
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E-mail: info@hako.be

Web: www.hako.be

ECO vloerreiniging

Polyclean-ECO

Productomschrijving Vloerreiniger.
 
Eigenschappen Krachtige vloerreiniger voor dagelijkse reiniging.
 Hooggeconcentreerd en grotendeels neutraal.
 Zuinig in verbruik.
 Geschikt voor Hako On-board doseersysteem.

Toepassingsgebied Geschikt voor Hako schrobzuigmachines of handmatige 
 reiniging. Geschikt voor alle waterbestendige vloeren. 

Verdunning Handmatige reiniging:  
 10 ml (1 doseereenheid) voor 5 liter koud water.
 Schrobzuigmachines:  
 0,2 % (2 ml per liter water).

Gebruiksaanwijzing Handmatige reiniging:  
 Schoon en vuil water, indien nodig, regelmatig verversen. 
 Schrobzuigmachines:  
 Reinigingsmiddel in de schoonwatertank
 Oppervlakte reiniging. 

Technische gegevens pH waarde onverdund circa (8,5)
 Geur  fris geparfumeerd
 Kleur  groen
 Dichtheid  1 g/ml

Besteleenheid 70001426  1 liter doseerfles
 70001421  1 liter navulling



Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op         

   aanvraag verkrijgbaar.

Hako B.V.

Industrieweg 7

6673 DE  Andelst

Tel: +31 (0)488-473333

E-mail: info@hako.nl

Web: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27

B-9420 Erpe-Mere

Tel: +32 (0)53-802040

E-mail: info@hako.be

Web: www.hako.be

Cleanol-SE ECO

Productomschrijving Krachtige vloerreiniger voor dagelijks gebruik.
 
Eigenschappen Hooggeconcentreerd, met Europees ECO label, schuimarm,
 bijna neutraal, Geschikt voor Hako schrobzuigmachines.
 Geschikt voor alle waterbestendige vloeren.
 Geschikt voor On-board doseersyteem. 
 Kan worden toegepast binnen een HACCP programma.

Toepassingsgebied Hako Cleanol-SE ECO is geschikt voor gebruik op alle harde,  
 waterbestendige vloeren, zoals linoleum, PVC, plavuizen en  
 natuursteen. Hako Cleanol-SE ECO is geschikt om als dagelijkse  
 onderhoudsreiniger te gebruiken.

Verdunning 1,4 - 1,6 ml per 1 liter water (0,14 - 0,16% / 1:700 - 1:600).
 Afhankelijk van de mate van vervuiling.

Gebruiksaanwijzing Voeg, afhankelijk van de mate van vervuiling en soort vloer,  
 de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel toe aan schoon, koud  
 water (onderhoudsreiniging 1:700). Reinig de vloer met behulp  
 van een schrobzuigmachine of mop. Bij handmatige reiniging  
 de vuile vloeistof grondig opzuigen. Bij sterke vervuiling het 
 product een aantal minuten in laten werken.

Technische gegevens pH waarde onverdund circa (7,5)
 Geur  fris
 Kleur  groen
 Dichtheid  1 g/ml

Besteleenheid 70001406  doos 90 x 60 ml sachets
 70001623  doos 6 x 1 liter doseerfles
 70001361  doos 6 x 2 liter fles
 70001405  can 10 liter 
 70001562  doos 6 x 2 liter vierkante fles, speciaal  
   voor gebruik met  het Hako on-board  
   doseersysteem.

Vloerreiniging



Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op         

   aanvraag verkrijgbaar.

Hako B.V.

Industrieweg 7

6673 DE  Andelst

Tel: +31 (0)488-473333

E-mail: info@hako.nl

Web: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27

B-9420 Erpe-Mere

Tel: +32 (0)53-802040

E-mail: info@hako.be

Web: www.hako.be

Vloerreiniging

Cleanol-I

Productomschrijving Olie- en vetverwijderaar.
 
Eigenschappen Schuimarm, bijna neutraal, geschikt voor gebruik in schrobzuig 
 machines, zeer goede olie- en ontvettende eigenschappen.
 Geschikt voor alle waterbestendige vloeren.
 Geschikt voor gebruik met olie-/vetafscheiders.

Toepassingsgebied Hako Cleanol-I kan worden toegepast op alle waterbestendige  
 harde vloeren maar is bij uitstek geschikt voor reiniging van  
 vloeren in garages, werkplaatsen en industrie. 

Verdunning 10 - 50 ml per 1 liter water (1 - 5% / 1:100 - 1:20).

Gebruiksaanwijzing Voeg, afhankelijk van de mate van vervuiling en soort vloer,  
 de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel toe aan schoon, koud  
 water (onderhoudsreiniging 1:100 - grondige reiniging 1:20). 
 Bij sterke vervuiling het product een aantal minuten in laten  
 werken. Reinig de vloer met behulp van een schrobzuigmachine  
 of mop. Bij handmatige reiniging de vuile vloeistof grondig 
 opzuigen. Microvezel- of melaninepads zijn bijzonder geschikt  
 voor vloeren met open poriën.
  
Technische gegevens pH waarde onverdund circa (8)
 Geur  geurloos
 Kleur  kleurloos
 Dichtheid  1,04 g/ml

Besteleenheid 70001479  doos 6 x 1 liter
 70001052  doos 2 x 5 liter
 70001050  can 10 liter
 70001051  vat 200 liter



Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op         

   aanvraag verkrijgbaar.

Hako B.V.

Industrieweg 7

6673 DE  Andelst

Tel: +31 (0)488-473333

E-mail: info@hako.nl

Web: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27

B-9420 Erpe-Mere

Tel: +32 (0)53-802040

E-mail: info@hako.be

Web: www.hako.be

Vloerreiniging

Cleanol-K

Productomschrijving Krachtige vloerreiniger voor microporeuze oppervlakken.
 
Eigenschappen Schuimarm, licht alkalisch, bevat geen tensiden waardoor 
 indringingen in poriën wordt vergemakkelijkt.
 Geschikt voor microporeuze vloeren en porcellanato tegels.
 Kan worden toegepast binnen een HACCP programma.
 Niet geschikt voor polymeercoatings.

Toepassingsgebied Hako Cleanol-K is geschikt voor gebruik op alle waterbestendige, 
 microporeuze vloeren zoals porcellanato tegels, marmer, marmer-
 composiet, antislip-tegels en ongeglazuurde plavuizen.

Verdunning 6,5 - 25 ml per 1 liter water (0,6 - 2,5% / 1:150 - 1:40).
 Afhankelijk van de mate van vervuiling.

Gebruiksaanwijzing Voeg, afhankelijk van de mate van vervuiling en soort vloer,   
 de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel toe aan schoon, koud   
 water (onderhoudsreiniging 1:150 - grondige reiniging 1:40).
 Reinig de vloer met behulp van een schrobzuigmachine of mop.   
 Bij handmatige reiniging de vuile vloeistof grondig 
 opzuigen. Microvezel- of melaninepads zijn bijzonder geschikt   
 voor vloeren met open poriën.

Technische gegevens pH waarde onverdund circa (10,5)
 Geur  karakteristiek
 Kleur  kleurloos
 Dichtheid  1,07 g/ml

Besteleenheid 70001241  doos 6 x 1 liter
 70001081  can 10 liter
 70001088  vat 200 liter



Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op         

   aanvraag verkrijgbaar.

Hako B.V.

Industrieweg 7

6673 DE  Andelst

Tel: +31 (0)488-473333

E-mail: info@hako.nl

Web: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27

B-9420 Erpe-Mere

Tel: +32 (0)53-802040

E-mail: info@hako.be

Web: www.hako.be

Vloerreiniging

Cleanol Sport

Productomschrijving Vloerreiniger voor de dagelijkse reiniging van sporthallen.
 
Eigenschappen Schuimarm, bijna neutraal.
 Geschikt voor gebruik in schrobzuigmachines.
 Geschikt voor sporthalvloeren volgens DIN 18032.
 Verbeterd anti-slip eigenschappen van vloeren.

Toepassingsgebied Hako Cleanol Sport is geschikt voor gebruik op alle harde vloeren  
 en is bijzonder geschikt voor het reinigen van sporthallen.
 Ook geschikt voor vloeren in kantoren en hygiënisch gevoelige  
 ruimtes.

Verdunning 6,5 - 25 ml per 1 liter water (0,6 - 2,5% / 1:150 - 1:40).
 Afhankelijk van de mate van vervuiling.

Gebruiksaanwijzing Voeg, afhankelijk van de mate van vervuiling en soort vloer,  
 de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel toe aan schoon, koud  
 water (onderhoudsreiniging 1:150 - grondige reiniging 1:40).
 Reinig de vloer met behulp van een schrobzuigmachine of mop.  
 Bij handmatige reiniging de vuile vloeistof grondig opzuigen. 

Technische gegevens pH waarde onderdund circa (8)
 Geur  citroen
 Kleur  groen
 Dichtheid  1,03 g/ml

Besteleenheid 70001477  doos 6 x 1 liter
 70001065  can 10 liter
 70001066  vat 200 liter



Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op         

   aanvraag verkrijgbaar.

Hako B.V.

Industrieweg 7

6673 DE  Andelst

Tel: +31 (0)488-473333

E-mail: info@hako.nl

Web: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27

B-9420 Erpe-Mere

Tel: +32 (0)53-802040

E-mail: info@hako.be

Web: www.hako.be

Vloerreiniging

Cleanol Xtra

Productomschrijving Krachtige vloerreiniger voor dagelijks gebruik.
 
Eigenschappen Schuimarm.
 Licht alkalisch.
 Geschikt voor Hako schrobzuigmachines.
 Geschikt voor alle waterbestendige vloeren.
 Kan worden toegepast binnen een HACCP programma.
 Niet geschikt voor polymeercoatings.

Toepassingsgebied Cleanol Xtra is een intensieve reiniger voor het reinigen van alle  
 water- en alkalibestendige harde vloeren. Geschikt voor het   
 verwijderen voor middelzware industriële en algemene vervuilingen.  
 Geschikt voor dagelijkse reiniging.

Verdunning 10 - 50 ml per 1 liter water (1 - 5% / 1:100 - 1:20).
 Afhankelijk van de mate van vervuiling.

Gebruiksaanwijzing Voeg, afhankelijk van de mate van vervuiling en soort vloer,  
 de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel toe aan schoon, koud   
 water (onderhoudsreiniging 1:100 - grondige reiniging 1:20). 
 Reinig de vloer met behulp van een schrobzuigmachine of mop.  
 Bij sterke vervuiling het product een aantal minuten in te laten  
 werken. Bij gebruik op kunststof vloeren, altijd eerst testen op         
 een onzichtbaar testoppervlak. Niet gebruiken bij was- en poly-  
 meercoatings.

Technische gegevens pH waarde onverdund circa (11)
 Geur  citroen
 Kleur  geel
 Dichtheid  1,04 g/ml

Besteleenheid 70001676  doos 6 x 1 liter
 70001063  can 10 liter 
 70001078  vat 200 liter



Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op         

   aanvraag verkrijgbaar.

Hako B.V.

Industrieweg 7

6673 DE  Andelst

Tel: +31 (0)488-473333

E-mail: info@hako.nl

Web: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27

B-9420 Erpe-Mere

Tel: +32 (0)53-802040

E-mail: info@hako.be

Web: www.hako.be

Resin Remover
Vloerreiniging

Productomschrijving  (Sport)vloerreiniger, harsverwijderaar. 

Eigenschappen  Voor het verwijderen van hars op vloeren van sporthallen.
  Niet geschikt voor gebruik in schrobzuigmachines.
  Geschikt voor gebruik op alle waterdichte vloeren. 

Toepassingsgebied  Hako Resin Remover is geschikt voor gebruik op elk type    
  waterbestendige harde vloeren en sportvloeren 

Verdunning  Niet verdunnen. Product is klaar voor gebruik.

Gebruiksaanwijzing  Spray het product direct op de vervuiling, laat het een klein beetje 
  inwerken en reinig het zoals gebruikelijk met een schrobzuigmachine en
  Hako Cleanol Sport.
  Let op: test het product altijd voor gebruik op een onopvallende plek.

Technische gegevens  pH waarde onverdund circa (11)
  Geur  frisse citroen
  Kleur  kleurloos
  Dichtheid  1,03 g/ml 

Besteleenheid  70001630  can 10 liter



Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op         

   aanvraag verkrijgbaar.

Hako B.V.

Industrieweg 7

6673 DE  Andelst

Tel: +31 (0)488-473333

E-mail: info@hako.nl

Web: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27

B-9420 Erpe-Mere

Tel: +32 (0)53-802040

E-mail: info@hako.be

Web: www.hako.be

Vloerreiniging

Cleanol Food

Productomschrijving Grondige reiniger voor de voedingsmiddelenbranche.
 
Eigenschappen Schuimarm, hoog alkalisch.
 Geschikt voor Hako schrobzuigmachines.
 Bevat kaliumhydroxide.

Toepassingsgebied Hako Cleanol Food is geschikt voor gebruik op alle water- en  
 alkalibestendige vloeren, keramische en natuursteen vloeren en  
 op extreem vuile harde vloeren zoals industrievloeren en beton.  
 Hako Cleanol Food verwijdert snel en grondig dierlijke en plant 
 aardige vetten, eiwitten en enzymen.
 
Verdunning 10 - 50 ml per 1 liter water (1 - 5% / 1:100 - 1:20).
 Afhankelijk van de mate van vervuiling.

Gebruiksaanwijzing Voeg, afhankelijk van de mate van vervuiling en soort vloer,  
 de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel toe aan schoon, koud  
 water (onderhoudsreiniging 1:100 - grondige reiniging 1:20). 
 Reinig de vloer met behulp van een schrobzuigmachine of mop.  
 Let op: product is bijtend, gebruik veiligheidsmiddelen!

Technische gegevens pH waarde onderdund circa (13,5)
 Geur  geurloos
 Kleur  kleurloos
 Dichtheid  1,12 g/ml

Besteleenheid 70001476  doos 6 x 1 liter
 70001058  can 10 liter
 70001059  vat 200 liter 

UN 1814



Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op         

   aanvraag verkrijgbaar.

Hako B.V.

Industrieweg 7

6673 DE  Andelst

Tel: +31 (0)488-473333

E-mail: info@hako.nl

Web: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27

B-9420 Erpe-Mere

Tel: +32 (0)53-802040

E-mail: info@hako.be

Web: www.hako.be

Vloerreiniging

Cleanol-G

Productomschrijving Grondige reiniger voor de voedingsmiddelenbranche, speciaal  
 voor plantaardige en organische vervuilingen.
 
Eigenschappen Schuimarm, hoog alkalisch.
 Geschikt voor Hako schrobzuigmachines.
 Bevat natriumhydroxide.

Toepassingsgebied Hako Cleanol-G is geschikt voor gebruik op alle water- en alkali- 
 bestendige vloeren, op extreem vuile harde vloeren zoals 
 industrievloeren en beton. Hako Cleanol-G verwijdert snel en  
 grondig alle soorten dierlijke  en plantaardige vetten, eiwitten,  
 enzymen en andere verontreinigingen zoals roet. 
 Hako Cleanol-G is daarom bijzonder geschikt voor gebruik in de  
 voedingsmiddelenindustrie, in supermarkten of koelhuizen.

Verdunning 10 - 100 ml per 1 liter water (1 - 10% / 1:100 - 1:10).
 Afhankelijk van de mate van vervuiling.

Gebruiksaanwijzing Voeg, afhankelijk van de mate van vervuiling en soort vloer,  
 de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel toe aan schoon, koud  
 water (onderhoudsreiniging 1:100 - grondige reiniging 1:20).  
 Reinig de vloer met behulp van een schrobzuigmachine of mop.  
 Let op: product is bijtend, gebruik veiligheidsmiddelen!

Technische gegevens pH waarde onverdund circa (13)
 Geur  geurloos
 Kleur  kleurloos
 Dichtheid  1,24 g/ml

Besteleenheid 70001688  doos 6 x 1 liter
 70001194  can 10 liter
 70001195  vat 200 liter

UN 1824



Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op         

   aanvraag verkrijgbaar.

Hako B.V.

Industrieweg 7

6673 DE  Andelst

Tel: +31 (0)488-473333

E-mail: info@hako.nl

Web: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27

B-9420 Erpe-Mere

Tel: +32 (0)53-802040

E-mail: info@hako.be

Web: www.hako.be

Vloerreiniging-stripper

Cleanol-HD

Productomschrijving Grondige reiniger/stripper voor zwaar vervuilde vloeren.
 
Eigenschappen Schuimarm, hoog alkalisch.
 Geschikt voor Hako schrobzuigmachines.
 Bevat kaliumhydroxide.
 Kan worden toegepast binnen een HACCP programma.

Toepassingsgebied Hako Cleanol-HD is geschikt voor gebruik op alle water- en  
 alkalibestendige vloeren zoals PVC, marmer, marmercomposiet  
 en alle keramiek- en natuursteenvloeren evenals extreem vuile  
 harde vloeren (industriële vloeren of beton). Hako Cleanol-HD is  
 ook geschikt voor het verwijderen van oude acrylpolymeer-
 coatings. Mag niet op asfalt worden gebruikt.

Verdunning 10 - 50 ml per 1 liter water (1 - 5% / 1:100 - 1:20).
 Afhankelijk van de mate van vervuiling. Bij het verwijderen van  
 acrylpolymeercoatings mag de verhouding van 1:80 niet 
 worden overschreden. 

Gebruiksaanwijzing Voeg, afhankelijk van de mate van vervuiling en soort vloer,  
 de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel toe aan schoon, koud  
 water (onderhoudsreiniging 1:100 - grondige reiniging 1:20)  
 Reinig de vloer met behulp van een schrobzuigmachine of mop.  
 Let op: product is bijtend, gebruik veiligheidsmiddelen!

Technische gegevens pH waarde onverdund circa (13,5)
 Geur  geurloos
 Kleur  groen
 Dichtheid  1,12 g/ml

Besteleenheid 70001202  doos 6 x 1 liter
 70001024  doos 2 x 5 liter
 70001021  can 10 liter
 70001022  vat 200 liter

UN 1814



Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op         

   aanvraag verkrijgbaar.

Hako B.V.

Industrieweg 7

6673 DE  Andelst

Tel: +31 (0)488-473333

E-mail: info@hako.nl

Web: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27

B-9420 Erpe-Mere

Tel: +32 (0)53-802040

E-mail: info@hako.be

Web: www.hako.be

Vloerreiniging-stripper

Cleanol-S

Productomschrijving Grondige reiniger/stripper voor zwaar vervuilde vloeren, wasverwijderaar.
 
Eigenschappen Schuimarm, hoog alkalisch.
 Geschikt voor Hako schrobzuigmachines.
 Bevat natriumhydroxide.

Toepassingsgebied Hako Cleanol-S is geschikt voor gebruik op alle water- en 
 alkalibestendige vloeren zoals PVC, marmer, marmercomposiet 
 en alle keramiek- en natuursteenvloeren evenals extreem vuile 
 harde vloeren (industriële vloeren of beton). 

Verdunning 10 - 50 ml per 1 liter water (1 - 5% / 1:100 - 1:20).
 Afhankelijk van de mate van vervuiling.

Gebrauchsanleitung Voeg, afhankelijk van de mate van vervuiling en soort vloer,   
 de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel toe aan schoon, koud   
 water (onderhoudsreiniging 1:100 - grondige reiniging 1:20).  
 Reinig de vloer met behulp van een schrobzuigmachine of mop.   
 Let op: product is bijtend, gebruik veiligheidsmiddelen!

Technische gegevens pH waarde onverdund circa (11)
 Geur  geurloos
 Kleur  groen
 Dichtheid  1,04 g/ml

Besteleenheid 70001703  doos 6 x 1 liter
 70001019  can 10 liter
 70001020  vat 200 liter



Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op         

   aanvraag verkrijgbaar.

Hako B.V.

Industrieweg 7

6673 DE  Andelst

Tel: +31 (0)488-473333

E-mail: info@hako.nl

Web: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27

B-9420 Erpe-Mere

Tel: +32 (0)53-802040

E-mail: info@hako.be

Web: www.hako.be

Super Cleaner
Vloerreiniging / - superreiniger

Productomschrijving  Grondige reiniger/stripper voor zwaar vervuilde vloeren

Eigenschappen  Schuimarm, hoog alkalisch.
  Geschikt voor gebruik in schrobzuigmachines.
  Geschikt voor gebruik op alle water- en alkalibestendige vloeren.

Toepassingsgebied  Hako Super Cleaner werkt sterk ontvettend en verwijdert snel 
  atmosferische vervuiling van alle waterbestendige oppervlakken zoals 
  oliën, vetten, smeer, roet, teer, inkt, lijm en schoenstrepen. Zeer geschikt   
  voor het reinigen van allerlei zwaar vervuilde oppervlakken zoals vloeren, 
  gevels, (dam)-wanden, machines en onderdelen, motoren, ovens, velgen,   
  kunststoffen, bestratingen etc. Tast staal, legeringen, aluminium    
  en kunststoffen niet aan.

Verdunning  10 - 50 ml op 1 liter water (1 - 5% / 1:100 - 1:20)
  Afhankelijk van de mate van vervuiling.

Gebruiksaanwijzing  Voeg afhankelijk van de vervuiling en soort vloer de juiste hoeveelheid 
  product toe aan schoon, koud water. Reinig de vloer met behulp van 
  een schrobzuigmachine of mop. Bij zware vervuiling het product een   
  paar minuten laten inwerken.
  Let op: product niet laten indrogen en altijd met voldoende schoon water   
  naspoelen. In sterke of pure vorm kan het gelakte delen aantasten.

Technische gegevens  pH waarde onverdund circa (13,5)
  Geur  geurloos
  Kleur  lichtgroen
  Dichtheid  1,01 g/ml 

Besteleenheid  70001913  can 10 liter
  70001911  vat 200 liter



Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op         

   aanvraag verkrijgbaar.

Hako B.V.

Industrieweg 7

6673 DE  Andelst

Tel: +31 (0)488-473333

E-mail: info@hako.nl

Web: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27

B-9420 Erpe-Mere

Tel: +32 (0)53-802040

E-mail: info@hako.be

Web: www.hako.be

Vloerreiniging

Cleanol-R

Productomschrijving Verwijderaar van rubberstrepen op industriële vloeren.
 
Eigenschappen Alkalisch.
 NIET geschikt voor gebruik in schrobzuigmachines.

Toepassingsgebied Hako Cleanol-R is geschikt voor gebruik op alle water- en alkali- 
 bestendige vloeren als voorsproeimiddel voor het verwijderen  
 van rubbersporen en slijtage van schoenen, banden etc. 

Verdunning 1.000 ml per 1 liter water (50 % / 1:1).
 Alleen te gebruiken als voorsproeimiddel.

Gebruiksaanwijzing Mix Cleanol-R met schoon, koud water en vul het in een spray 
 flacon. Spray rubberstrepen en sporen in met de reinigings- 
 oplossing en laat deze een paar minuten inwerken.  
 Reinig dan de plekken op gebruikelijke wijze met een schrob 
 zuigmachine of mop.   
 Let op: product is bijtend, gebruik veiligheidsmiddelen!

Technische gegevens pH waarde onverdund circa (12,5)
 Geur  geurloos
 Kleur  blauw
 Dichtheid  1,01 g/ml

Besteleenheid 70001151  doos 6 x 1 liter
 70001003  can 10 liter
 70001004  vat 200 liter



Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op         

   aanvraag verkrijgbaar.

Hako B.V.

Industrieweg 7

6673 DE  Andelst

Tel: +31 (0)488-473333

E-mail: info@hako.nl

Web: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27

B-9420 Erpe-Mere

Tel: +32 (0)53-802040

E-mail: info@hako.be

Web: www.hako.be

Vloerreiniging

Cleanol-P

Productomschrijving Verwijderaar van rubberstrepen en sporen.
 
Eigenschappen Alkalisch.
 Geschikt voor gebruik op alle water- en alkalibestendige vloeren.
 NIET geschikt voor in schrobzuigmachines.

Toepassingsgebied Hako Cleanol-P kan worden toegepast op alle water- en alkali-
 bestendige vloeren als voorsproeimiddel om rubbersporen  
 en strepen van schoenzolen, banden van vorkheftrucks etc. te  
 verwijderen.
 Hako Cleanol-P is zeer effectief voor het verwijderen van 
 minerale oliën en vetten maar mag niet in de machine zelf 
 worden gebruikt.

Verdunning 100 - 500 ml op 1 liter water (10% - 50% / 1:10 - 1:2) .
 Alleen te gebruiken als voorsproeimiddel.

Gebruiksaanwijzing Voeg de juiste hoeveelheid product toe aan schoon, koud water  
 en vul een sprayflacon. Spray rubberstrepen en sporen in met  
 de reinigingsoplossing en laat deze een aantal minuten 
 inwerken. Reinig dan de plekken op gebruikelijke wijze met een  
 schrobzuigmachine.

Technische gegevens pH waarde onverdund circa (11)
 Geur  geurloos
 Kleur  kleurloos
 Dichtheid  1,01 g/ml

Besteleenheid 70001788  doos 6 x 1 liter
 70001748  can 10 liter
 



Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op         

   aanvraag verkrijgbaar.

Hako B.V.

Industrieweg 7

6673 DE  Andelst

Tel: +31 (0)488-473333

E-mail: info@hako.nl

Web: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27

B-9420 Erpe-Mere

Tel: +32 (0)53-802040

E-mail: info@hako.be

Web: www.hako.be

Microbiologische geurverwijderaar

Cleanol Smell-X

Productomschrijving Microbiologische geurverwijderaar.
 
Eigenschappen Cleanol Smell-X verwijdert onaangename geuren uit 
 watertanks van schrobzuigmachines op basis van natuurlijke  
 micro-organismen.
 Snelle geurneutralisatie.
 Hoog geconcentreerd met een blijvend effect. 
 Bij regelmatig gebruik 100% geurneutralisatie!

Toepassingsgebied Gebruik in schoon- en vuilwatertank.

Verdunning 1: 1.000.  Bij sterke, onaangename geur, een hogere dosering  
 toepassen.

Gebruiksaanwijzing Spoel de schoon- of vuilwatertank uit met kraanwater.
 Voeg Cleanol Smell-X toe en vul de tank volledig met schoon  
 kraanwater. Laat het water een klein beetje doorlopen zodat  
 de Cleanol Smell-X ook in de slang en het filter komt. Laat de  
 machine circa 12 uur staan.  
 Voeg geen andere reinigingsmiddelen toe. 
 Tap het water af en de machine is weer klaar voor gebruik.

Technische gegevens pH waarde onverdund circa (8)
 Geur  fris
 Kleur  oranje
 Dichtheid  1 g/ml

Besteleenheid 70001118  flacon 1 liter
 70001130  can 5 liter 



Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op         

   aanvraag verkrijgbaar.

Hako B.V.

Industrieweg 7

6673 DE  Andelst

Tel: +31 (0)488-473333

E-mail: info@hako.nl

Web: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27

B-9420 Erpe-Mere

Tel: +32 (0)53-802040

E-mail: info@hako.be

Web: www.hako.be

Defoam
Schuimremming

Productomschrijving Schuimremmingsmiddel
 
Eigenschappen Neutraal schuimremmend middel op siliconenbasis voor gebruik  
 in de vuiwatertank van de schrobzuigmachines en sproei-
 extractie machines.

Toepassingsgebied Schrobzuigmachine:
 50 - 250 ml per 100 liter vuilwatertank inhoud.
 Sproei-extractie machines:
 Meng 100 ml met 1 liter schoon water.  
 Gebruik 50-250 ml van deze oplossing per 10 liter vuilwatertank  
 inhoud.

Verdunning 1: 1.000.  

Gebruiksaanwijzing Verspreid Hako Defoam over de wanden van de vuilwatertank.

Technische gegevens pH waarde onderdund circa (7)
 Geur  geurloos
 Kleur  wit
 Dichtheid  1 g/ml

Besteleenheid 70001121  doos 2 x 5 liter can



Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op         

   aanvraag verkrijgbaar.

Hako B.V.

Industrieweg 7

6673 DE  Andelst

Tel: +31 (0)488-473333

E-mail: info@hako.nl

Web: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27

B-9420 Erpe-Mere

Tel: +32 (0)53-802040

E-mail: info@hako.be

Web: www.hako.be

Cleanol Fresh
Straatreiniging

Productomschrijving Straatverfrisser
 
Eigenschappen Vrij neutraal, zeer hoog geconcentreerde straatverfrisser voor  
 gebruik tijdens het reinigen van alle soorten harde watervaste  
 bestrating.
 Speciaal ontwikkeld voor gebruik met de Hako Citymaster.

Toepassingsgebied Cleanol Fresh kan gebruikt worden tijdens het reinigen van  
 bestrating om een frisse citroen-limoengeur in de omgeving  
 achter te laten.

Verdunning 10 ml op 100 liter water (0,001% / 1:10.000).
 Maximaal 20 ml op een watertank van 150-200 liter. 

Gebruiksaanwijzing Via het geïntegreerde doseersysteem in de fles kan het product  
 in de gewenste dosering worden toegevoegd aan het water.  
 Toevoegen in de watertank voor het vullen met water. Daarna  
 schrobben of vegen. Gebruiksverdunning kan worden geloosd  
 op de openbare afwatering.

Technische gegevens pH waarde onderdund circa (8)
 Geur  fris citroen-limoen
 Kleur  kleurloos
 Dichtheid  1,05 g/ml

Besteleenheid 70001029  doseerfles 1 liter



Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op         

   aanvraag verkrijgbaar.

Hako B.V.

Industrieweg 7

6673 DE  Andelst

Tel: +31 (0)488-473333

E-mail: info@hako.nl

Web: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27

B-9420 Erpe-Mere

Tel: +32 (0)53-802040

E-mail: info@hako.be

Web: www.hako.be

Cityclean-O
Straatreiniging

Productomschrijving Olie, diesel of soortgelijke vloeistoffen verwijderaar voor het 
 reinigen van straten, fietspaden en voetpaden.
  
Eigenschappen Hoog alkalische straatreiniger voor het reinigen van harde,  
 waterbestendige oppervlakken met vervuiing door olie, diesel of  
 soortgelijke vloeistoffen. 
 Hako Cityclean-O is biologisch afbreekbaar.  
 Getest met Hako Citymaster 1200 conform DWA-M 715.
 ADR-nummer UN 1824

Toepassingsgebied Verwijderen van olievlekken, diesel of soortgelijke vloeistoffen op  
 de rijbaan en trottoirs.

Verdunning 10 - 50 ml per 1 liter water (1 - 5% / 1:100 - 1:20)
 Afhankelijk van de mate van vervuiling.

Gebruiksaanwijzing Via het geïntegreerde doseersysteem kan het product in de  
 gewenste dosering worden toegevoegd aan het schrobwater.
 Na de natte reiniging kan het vuile water in de openbare 
 riolering worden geloosd. 
 Hako Cityclean-O is biologisch afbreekbaar.  

Technische gegevens pH waarde onverdund circa (13,5)
 Geur  fris
 Kleur  roodbruin
 Dichtheid  1,04 g/ml

Besteleenheid 70001403  can 10 liter



Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op         

   aanvraag verkrijgbaar.

Hako B.V.

Industrieweg 7

6673 DE  Andelst

Tel: +31 (0)488-473333

E-mail: info@hako.nl

Web: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27

B-9420 Erpe-Mere

Tel: +32 (0)53-802040

E-mail: info@hako.be

Web: www.hako.be

Cityclean-S
Straatreiniging

Productomschrijving Reinigingsmiddelen voor straten, fietspaden en voetpaden.
 
Eigenschappen Licht alkalisch. Geschikt voor het reinigen van harde, water- 
 bestendige bestrating. Hako Cityclean-S is biologisch 
 afbreekbaar. Het reinigingsmiddel is speciaal ontwikkeld voor  
 gebruik met de Hako Citymaster.

Toepassingsgebied Hako Cityclean-S is geschikt voor het reinigen van bestrating,  
 fiets- en voetpaden met normale vervuiling.

Verdunning 7,5 - 50 ml per 1 liter water (0,75 - 5 % / 1:150 - 1:20).
 Afhankelijk van de mate van vervuiling.

Gebruiksaanwijzing Via het geïntegreerde doseersysteem kan het product in de  
 gewenste dosering worden toegevoegd aan het schrobwater.  
 Na de natte reiniging kan het vuile water in de openbare riolering  
 geloosd worden.  
 Hako Cityclean-S is biologisch afbreekbaar.  

Technische gegevens pH waarde onverdund circa (9,5)
 Geur  citroen
 Kleur  kleurloos
 Dichtheid  1,04 g/ml

Besteleenheid 70001404  can 10 liter



Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op         

   aanvraag verkrijgbaar.

Hako B.V.

Industrieweg 7

6673 DE  Andelst

Tel: +31 (0)488-473333

E-mail: info@hako.nl

Web: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27

B-9420 Erpe-Mere

Tel: +32 (0)53-802040

E-mail: info@hako.be

Web: www.hako.be

Carpofit
Tapijt sproei-extractie reiniging

Productomschrijving Tapijtreinigingsmiddel
 
Eigenschappen pH neutraal product voor het reinigen van waterbestendige en  
 kleurvaste tapijten en gestoffeerde meubels.
 
Toepassingsgebied Hako Carpofit verwijdert vet en vuil op waterbasis. 
 Geschikt voor sproei-extractie en padmethode.
 Ook geschikt voor voorspraymiddel en vlekverwijderaar.

Verdunning Sproei-extractie: 
 10 - 30 ml per 1 liter water (1 - 3% / 1:100 - 1:35)
 Padreiniging: 
 30 - 50 ml per 1 liter water (3 - 5% / 1:35 - 1:20)
 Voorspray/vlekverwijderaar: 
 50 - 100 ml per 1 liter water (5 - 10% / 1:20 - 1:10)  
 Afhankelijk van de mate van vervuiling.

Gebruiksaanwijzing Sproei-extractie:
 Water mengen met Hako Carpofit en de bekleding of vloer- 
 bedekking sprayen. Daarna stofzuigen en goed laten drogen.
 Padreiniging: 
 Vul de pompspray met water en Hako Carpofit.  
 Spray de oppervlakken met de reinigingsoplossing en veeg het  
 vuil weg met een vochtige pad.   
 Voorspray/vlekverwijderaar: 
 Vul de pompsprayer met water en Hako Carpofit, spray de vlek  
 of het oppervlak in en laat het enkele minuten inwerken. 
 Verwijder het vuil met een sproei-extractie machine of pad en  
 laat het drogen. 
 
Technische gegevens pH waarde onverdund circa (7)
 Geur  geurloos
 Kleur  kleurloos
 Dichtheid  1 g/ml

Besteleenheid 70001043  can 10 liter



Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op         

   aanvraag verkrijgbaar.

Hako B.V.

Industrieweg 7

6673 DE  Andelst

Tel: +31 (0)488-473333

E-mail: info@hako.nl

Web: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27

B-9420 Erpe-Mere

Tel: +32 (0)53-802040

E-mail: info@hako.be

Web: www.hako.be

Sealer
Vloerbescherming

Productomschrijving Poriënvuller
 
Eigenschappen Kleurloze poriënvuller op basis van acrylpolymeren.
 Duurzaam
 Met antislip effect 
 Mat glans.

Toepassingsgebied Hako Sealer is geschikt voor het vullen van de poriën van 
 poreuze of waterbestendige vloeren. 
 Uitstekend als primer op linoleum.
 Ook geschikt voor beton- en cementvloeren.

Verdunning NIET verdunnen. Product is gebruiksklaar.

Gebruiksaanwijzing Maak de vloer grondig schoon en spoel af met schoon water.  
 Giet Hako Sealer spaarzaam op het oppervlak en verdeel het  
 met een inwasapparaat of (speciale) vlakmop tot er een mooie  
 egale laag ontstaat. Minimaal 12 uur laten uitharden. 

Technische gegevens pH waarde onverdund circa (8)
 Geur  geurloos
 Kleur  kleurloos
 Dichtheid  1,02 g/ml

Besteleenheid 70001107  doos  2 x 5 liter can



Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op         

   aanvraag verkrijgbaar.

Hako B.V.

Industrieweg 7

6673 DE  Andelst

Tel: +31 (0)488-473333

E-mail: info@hako.nl

Web: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27

B-9420 Erpe-Mere

Tel: +32 (0)53-802040

E-mail: info@hako.be

Web: www.hako.be

Gelwax
Vloerbescherming

Productomschrijving Sprayreiniging en onderhoudsmiddel op polymeer basis
 
Eigenschappen Gecombineerde sprayreiniging en onderhoudsmiddel op basis  
 van detergenten en acrylpolymeren. Het reinigt, herstelt en 
 corrigeert. Kan opgewreven worden met een (ultra) high speed  
 machine waardoor er een mooie glans ontstaat.

Toepassingsgebied Gelwax kan gebruikt worden op alle waterbestendige, met  
 acrylpolymeer behandelde harde vloeren. Gelwax wordt als  
 onderhoudsmiddel gebruikt om met acrylpolymeer behandelde  
 vloeren te reinigen en te herstellen.

Verdunning 10 - 20 ml op 1 liter water (1 - 2% / 1:100 - 1:50).

Gebruiksaanwijzing Sprayreiniging: vul een sprayfles met water en voeg de juiste  
 hoeveelheid product toe. Spray de oplossing spaarzaam op  
 het te behandelen oppervlak en verdeel de oplossing met een  
 eenschijfsmachine en een rode pad. Wrijf de vloer net zolang op  
 tot de gewenste glans is verkregen. 
 Mop-emmer combinatie: vul de blauwe emmer met water en  
 voeg de juiste hoeveelheid Gelwax toe, (vlak)mop het oppervlak  
 volgens gebruikelijke wijze. Laat de vloer goed drogen voordat  
 deze weer in gebruik wordt genomen.

Technische gegevens pH waarde onverdund circa (7)
 Geur  fris
 Kleur  lichtgroen
 Dichtheid  1,03 g/ml

Besteleenheid 70001116  doos  2 x 5 liter can



Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op         

   aanvraag verkrijgbaar.

Hako B.V.

Industrieweg 7

6673 DE  Andelst

Tel: +31 (0)488-473333

E-mail: info@hako.nl

Web: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27

B-9420 Erpe-Mere

Tel: +32 (0)53-802040

E-mail: info@hako.be

Web: www.hako.be

Easy Shine
Vloerbescherming

Productomschrijving Acrylpolymeer beschermlaag
 
Eigenschappen Kleurloze beschermlaag op basis van acrylpolymeren.
 Zeer slijtvast en antislip. Laat een mooie glans achter.
 Kan opgewreven worden met een (ultra) high speed machine.

Toepassingsgebied Easy Shine kan worden gebruikt op alle waterbestendige harde  
 vloeren om een afdoende beschermlaag aan te brengen.
 Easy Shine wordt met name gebruikt voor bescherming van  
 linoleum, PVC, rubber etc. Eventueel oude en/of poreuze 
 vloeren voorbehandelen met Sealer.

Verdunning NIET verdunnen. Product is gebruiksklaar.

Gebruiksaanwijzing Reinig en ontvet de vloer, verwijder eventueel loszittende lagen  
 polymeerwas voor behandeling met Easy Shine. Giet het 
 product spaarzaam uit over het te behandelen oppervlak en  
 verspreid het product met een inwasapparaat of (speciale) 
 vlakmop tot er een mooie egale laag ontstaat. Nadat de laag  
 droog aanvoelt kan de volgende laag aangebracht worden.  
 Minimaal 12 uur laten uitharden voordat deze weer in gebruik  
 genomen kan worden.

Technische gegevens pH waarde onverdund circa (8,5)
 Geur  geurloos
 Kleur  wit
 Dichtheid  1,03 g/ml

Besteleenheid 70001111  doos  2 x 5 liter can



Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op         

   aanvraag verkrijgbaar.

Hako B.V.

Industrieweg 7

6673 DE  Andelst

Tel: +31 (0)488-473333

E-mail: info@hako.nl

Web: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27

B-9420 Erpe-Mere

Tel: +32 (0)53-802040

E-mail: info@hako.be

Web: www.hako.be

Easy Mat
Vloerbescherming

Productomschrijving Acrylpolymeer beschermlaag
 
Eigenschappen Kleurloze beschermlaag op basis van acrylpolymeren.
 Zeer slijtvast en antislip. Laat een matglans achter. Kan 
 opgewreven worden met een (ultra) high speed machine maar  
 krijg dan meer glans.

Toepassingsgebied Easy Mat kan worden gebruikt op alle waterbestendige harde  
 vloeren om een afdoende beschermlaag aan te brengen. Easy  
 Mat wordt met name gebruikt voor bescherming van linoleum,  
 PVC, rubber etc. in scholen, kantoren, gezondheidszorg etc.  
 Eventueel oude en/of poreuze vloeren voorbehandelen met  
 Sealer.

Verdunning NIET verdunnen. Product is gebruiksklaar.

Gebruiksaanwijzing Reinig en ontvet de vloer, verwijder eventueel loszittende 
 lagen polymeerwas voor behandeling met Easy Mat. Giet het 
 product spaarzaam uit over het te behandelen oppervlak  
 en verspreid het product met een inwasapparaat of (speciale)  
 vlakmop tot er een mooie egale laag ontstaat. Nadat de laag  
 droog aanvoelt kan de volgende laag aangebracht worden. 
 Minimaal 12 uur laten uitharden voordat deze weer in gebruik  
 genomen kan worden. 

Technische gegevens pH waarde onverdund circa (8,5)
 Geur  geurloos
 Kleur  wit
 Dichtheid  1,03 g/ml

Besteleenheid 70001193  doos  2 x 5 liter can



Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op         

   aanvraag verkrijgbaar.

Hako B.V.

Industrieweg 7

6673 DE  Andelst

Tel: +31 (0)488-473333

E-mail: info@hako.nl

Web: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27

B-9420 Erpe-Mere

Tel: +32 (0)53-802040

E-mail: info@hako.be

Web: www.hako.be

Cleanol Acidic
Vloerreiniging

Productomschrijving Zure sterke reiniger
 
Eigenschappen Schuimarm.
 Geschikt voor Hako schrobzuigmachines.
 Geschikt voor alle waterbestendige vloeren.
  Goedgekeurd voor gebruik in het HACCP-werkprogramma.

Toepassingsgebied Hako Cleanol Acidic is geschikt voor het verwijderen van 
 cementsluier en diversen aanslag zoals, kalk, roest en melksteen.  
 Zo is het uitermate geschikt voor de reiniging na bouw-
 werkzaamheden.

Verdunning 10 - 20 ml per 1 liter water (1 - 2% / 1:100 - 1:50).

Gebruiksaanwijzing Voeg, afhankelijk van de mate van vervuiling en soort vloer,  
 de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel toe aan schoon, koud  
 water. Bij sterke vervuiling het product een aantal minuten in laten  
 werken. Reinig de vloer met behulp van een schrobzuigmachine  
 of mop. 

Technische gegevens pH waarde onverdund circa (1)
 Geur  geurloos
 Kleur  kleurloos
 Dichtheid  1,04 g/ml

Besteleenheid 70001754  doos 6 x 1 liter
 70001753  doos  2 x 5 liter can



Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op         

   aanvraag verkrijgbaar.

Hako B.V.

Industrieweg 7

6673 DE  Andelst

Tel: +31 (0)488-473333

E-mail: info@hako.nl

Web: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27

B-9420 Erpe-Mere

Tel: +32 (0)53-802040

E-mail: info@hako.be

Web: www.hako.be

Sanodes
Reinigings- en desinfectiemiddel

Productomschrijving Alkalisch reinigings- en desinfectiemiddel
 
Eigenschappen Geconcentreerd alkalisch reinigings- en desinfectiemiddel voor   
 oppervlakken, apparatuur en materiaal in diverse sectoren. 
 
Toepassingsgebied Sanodes is onder andere bestemd voor gecombineerd reinigen  
 en desinfecteren van oppervlakken, apparatuur en materiaal in   
 de levensmiddelenbranche. 
 Sanodes is uitermate geschikt voor het reinigen en desinfecteren   
 van grootkeuken installaties, wanden en vloeren. Daarnaast ook 
 te gebruiken in (sport) kantines, keukens, bakkerijen, slagerijen etc.
 
Verdunning Voor gebruik als desinfectiemiddel dosering 1%

Gebruiksaanwijzing Sterk vervuilde oppervlakken dienen eerst grondig met een 
 reinigingsmiddel schoon gemaakt te worden. Voor een optimaal   
 resultaat inwerktijd van tenminste 5 minuten aanhouden. 
 Apparatuur, wanden, vloeren en oppervlakken die met eet- en   
 drinkwaren en/of grondstoffen daarvan in contact komen, dienen   
 na de inwerktijd nagespoeld worden met schoon water.
 Direct contact met levensmiddelen vermijden!

Technische gegevens pH waarde onverdund circa (12,5)
 Geur  geurloos
 Kleur  kleurloos
 Dichtheid  1,02 g/ml

Besteleenheid 70001068  can 10 liter



Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op         

   aanvraag verkrijgbaar.

Hako B.V.

Industrieweg 7

6673 DE  Andelst

Tel: +31 (0)488-473333

E-mail: info@hako.nl

Web: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27

B-9420 Erpe-Mere

Tel: +32 (0)53-802040

E-mail: info@hako.be

Web: www.hako.be

Ethades
Desinfecteren

Productomschrijving Desinfecteren van kleine oppervlakte en handen
 
Eigenschappen Gebruiksklaar voor het desinfecteren van kleine oppervlaktes en handen.

Toepassingsgebied Ethades is toegelaten als desinfectiemiddel voor het desinfecteren van kleine 
 oppervlakken zoals keuken- en computerapparatuur, instrumenten, meubilair, 
 sanitair, vitrines en machines. Kan toegepast worden in (sport) kantines, horeca,  
 keukens, bakkerijen, slagerijen etc. Bestrijdt bacteriën, schimmels en virussen.  
 Tevens is het product toegelaten voor gebruik als handdesinfectie in de gezond 
 heidszorg, de voedings- en diervoedingssector, de cosmetische industrie en in  
 laboratoria.

Verdunning NIET verdunnen. Product is gebruiksklaar.

Gebruiksaanwijzing Gebruik voor handdesinfectie: Toepassen op schone en droge handen. 
 Breng 3 ml Ethades aan op de handen. Wrijf de handen gedurende 30 seconden  
 zorgvuldig over elkaar. Ook de vingertoppen, duimen, gebieden tussen de vingers  
 en de polsen moeten grondig met het middel worden ingewreven. Zorg dat de  
 handen gedurende de volledige inwerktijd van 30 seconden nat blijven. Daarna  
 handen goed laten drogen. Minimale inwerktijd: 30 seconden.
 Gebruik als desinfectiemiddel voor kleine oppervlakken: het middel is met  
 name bestemd voor het behandelen van kleine oppervlakken (maximaal 0,5m2)  
 zoals keuken- en computerapparatuur, materialen, meubilair, sanitair, vitrines en  
 machines. Het middel niet toepassen op oppervlakken die niet tegen alcoholische  
 oplossingen bestand zijn. Te desinfecteren oppervlakken en materialen vooraf 
 grondig reinigen met een geschikt reinigingsmiddel en vervolgens afspoelen met  
 schoon water. Overtollig water verwijderen. Het middel onverdund aanbrengen op  
 de te desinfecteren oppervlakken. Zoveel vloeistof gebruiken (verbruik 40-50 ml 
 per m2) dat de oppervlakken gedurende de gehele inwerktijd nat blijven.
 Minimale inwerktijd: 30 seconden (NL), 5 minuten (bacteriën), 15 minuten  
 (gisten) (BE). 
 Direct contact met levensmiddelen vermijden!

Technische gegevens pH waarde onverdund circa (6,5)
 Geur  geurloos
 Kleur  kleurloos
 Dichtheid  0,85 g/ml

Besteleenheid 70001805  doos  2 x 5 liter can



Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op         

   aanvraag verkrijgbaar.

Hako B.V.

Industrieweg 7

6673 DE  Andelst

Tel: +31 (0)488-473333

E-mail: info@hako.nl

Web: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27

B-9420 Erpe-Mere

Tel: +32 (0)53-802040

E-mail: info@hako.be

Web: www.hako.be

Ethades+
Desinfecteren

Productomschrijving Handdesinfectie
 
Eigenschappen Gebruiksklaar product voor het desinfecterenvan kleine oppervlaktes

Toepassingsgebied Ethades+ is toegelaten voor gebruik als handdesinfectie. 
 Kan toegepast worden in (sport) kantines, horeca, keukens, 
 bakkerijen en slagerijen. Bestrijdt bacteriën, schimmels en virussen.

Verdunning NIET verdunnen. Product is gebruiksklaar.

Gebruiksaanwijzing Breng 3 ml Ethades+ aan op schone en droge handen. 
 Wrijf de handen gedurende 30 seconden zorgvuldig over elkaar.   
 Ook de vingertoppen, duimen, gebieden tussen de vingers en de   
 polsen moeten grondig met het middel worden ingewreven. Zorg dat  
 de handen gedurende de volledige inwerktijd van 30 seconden nat  
 blijven. Daarna de handen goed laten drogen.

Technische gegevens pH waarde onverdund circa (7)
 Geur  geurloos
 Kleur  kleurloos
 Dichtheid  0,84 g/ml

Besteleenheid 70001107  doos  2 x 5 liter can



Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op         

   aanvraag verkrijgbaar.

Hako B.V.

Industrieweg 7

6673 DE  Andelst

Tel: +31 (0)488-473333

E-mail: info@hako.nl

Web: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27

B-9420 Erpe-Mere

Tel: +32 (0)53-802040

E-mail: info@hako.be

Web: www.hako.be

Farmquat
Desinfecteren

Productomschrijving Desinfectiemiddel van gebouwen etc.
 
Eigenschappen Geconcentreerd ontsmettingsmiddel

Toepassingsgebied Farmquat is geregistreerd voor desinfectie van stallen. Het mag  
 ook worden gebruikt op persistente bacteriën, gisten en 
 schimmels in de gezondheidszorg en voedselverwerking.

Verdunning 30 ml op 1 liter water.

Gebruiksaanwijzing Reinig sterk vervuilde oppervlakken eerst met een geschikt  
 reinigingsmiddel. In andere gevallen kan dit product worden  
 gebruikt als gecombineerd reinigingsmiddel en ontsmettings 
 middel. Doseer 3% (30 ml per 1 liter water) en breng een 
 oplossing aan op de oppervlakken en materialen. Laat het 5  
 minuten inwerken. Na desinfectie goed spoelen met schoon  
 water.
 Voorkom altijd direct contact met dieren en voedsel!

Technische gegevens pH waarde onverdund circa (13)
 Geur  geurloos
 Kleur  kleurloos
 Dichtheid  1,02 g/ml

Besteleenheid 70001801  can 10 liter



Voor uitgebreide informatie zie het productinformatieblad.
De toepassing en/of verdunning is afhankelijk van het soort vloer en de mate van vervuiling. 
Lees voor gebruik altijd de productinformatie.         
 
O = Onderhoudsreiniging: verwijderen van licht- tot matig aangehecht vuil.
P = Periodieke reiniging: verwijderen van sterk aangehecht vuil.

Gebruikstoepassingen vloerreinigers

Beton

Asfalt

Vloertegel geglazuurd

Vloertegel ongeglazuurd

Marmer / 
Marmercomposiet 

Kwartsiet

Kalksteen

PVC

Sportvloer

Rubbernoppen

Laminaat

Geïmpregneerd hout

       = Aanbevolen
   • = Mogelijk                               
   X = Niet geschikt
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Strizo

Leisteen

Graniet

Traanplaat

Linoleum 
(marmoleum / artoleum)



Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Wij behouden ons het recht voor om in het belang van de technische 
ontwikkeling wijzigingen in vorm, kleur en design aan te brengen. Afbeeldingen kunnen opties bevatten. 
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Hako B.V.  
Industrieweg 7
6673 DE  Andelst 
Tel. +31 (0) 488- 473333
info@hako.nl
www.hako.nl

Sterk, zelfs bij sterke vervuiling

Oliesporen en rubberstrepen op industrievloeren of asfalt kunnen snel 

en efficiënt worden verwijderd met speciale reinigers van Hilco.

Geschikt voor professionele reiniging

Hako reinigingsmiddelen zijn geschikt voor gebruik in Hako schrob-

zuigmachines. De reinigingsmiddelen voor harde vloeren zijn tot 98 % 

neutraal en zeer schuimarm. Vuil en vet worden moeiteloos verwijderd.

Door de kalkbindende werking blijven er na het drogen geen strepen 

achter.

Schoon voor alle zintuigen

Het reinigingsresultaat voelt en ziet er niet alleen goed uit, het ruikt 

ook lekker. Frisse geuren van citroen tot appel of zelfs neutraal zorgen 

ook bij het schoonmaken voor een aangenaam binnenklimaat.

Hako: vanaf het begin milieuvriendelijk

Het gebruik van milieu- en gezondheidsvriendelijke reinigingsmiddelen 

is een optimale bijdrage aan de bescherming van het milieu en de 

gebruiker. Hoog geconcentreerde reinigingsmiddelen hebben het 

voordeel dat er van productie tot toepassing minder water nodig is.

Blue Competence is een initiatief van de VDMA 
(www.vdma.org). Door het gebruiken vanhet 
handelsmerk “Blue Competence”, wij verbin-
den ons aan deze twaalf duurzaamheids-
richtlijnen van de Werktuigbouwkundige 
industrie": www.bluecompetence.net/about 


