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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: kleurloos
 geur: geurloos
 relatieve dichtheid (20°C): 1,051
 pH 100%: 13,7
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 0211
 verkoopeenheid: 1x1L
 eenheden per karton: 12x1L
 type sluiting: klepdop
 kartons per pallet: 27 (3x9 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035021118
 EAN code . karton: 5420035021125

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°02 EXTRA KRACHTIGE ONTVETTER VASTZITTEND VET

Professioneel sterk geconcentreerde multi-ontvetter en dieptereiniger die alle ingebakken vetten, oliën en vuilresten 
op een veilige en snelle manier oplost en verwijdert van harde en gladde oppervlakken zoals inox (RVS), metaal, 
kunststof, plastiek, hout, glas, tegels en stenen.  Is uitermate geschikt voor het reinigen van grootkeukens,  
voedingsindustrieën en alle andere HACCP omgevingen. Met DIPP N°02 volstaat 1 product voor een tal van toepassingen.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004  
 betreffende detergentia.
- DIPP N°02 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

Product compatibiliteit
Volgens onze gebruiksaanwijzingen is DIPP N°02 geschikt voor al het materiaal dat gewoonlijk in keukens wordt gebruikt. Het product mag echter niet in 
aanraking komen met koper, messing, aluminium (vlees-en kaassnijmachines), verf, rubber en natuursteen.

Te verdunnen met water in de verhouding 1/2 tot 1/40. Voor hardnekkige vervuilingen is het aangeraden om het product de eerste maal sterk 
geconcentreerd te gebruiken. Oplossing enkele minuten laten inwerken, reinigen met een spons en daarna goed spoelen met water.
Werkt nog efficiënter met warm water en op warme oppervlakken (50-70°).
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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: kleurloos
 geur: geurloos
 relatieve dichtheid (20°C): 1,051
 pH 100%: 13,7
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 0212
 verkoopeenheid: 1x1L spray
 eenheden per karton: 12x1L spray
 type sluiting: spray
 kartons per pallet: 27 (3x9 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035021217
 EAN code . karton: 5420035021224

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°02 EXTRA KRACHTIGE ONTVETTER VASTZITTEND VET

Professioneel sterk geconcentreerde multi-ontvetter en dieptereiniger die alle ingebakken vetten, oliën en vuilresten 
op een veilige en snelle manier oplost en verwijdert van harde en gladde oppervlakken zoals inox (RVS), metaal, 
kunststof, plastiek, hout, glas, tegels en stenen.  Is uitermate geschikt voor het reinigen van grootkeukens,  
voedingsindustrieën en alle andere HACCP omgevingen. Met DIPP N°02 volstaat 1 product voor een tal van toepassingen.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004  
 betreffende detergentia.
- DIPP N°02 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

Product compatibiliteit
Volgens onze gebruiksaanwijzingen is DIPP N°02 geschikt voor al het materiaal dat gewoonlijk in keukens wordt gebruikt. Het product mag echter niet in 
aanraking komen met koper, messing, aluminium (vlees-en kaassnijmachines), verf, rubber en natuursteen.

Te verdunnen met water in de verhouding 1/2 tot 1/40. Voor hardnekkige vervuilingen is het aangeraden om het product de eerste maal sterk 
geconcentreerd te gebruiken. Oplossing enkele minuten laten inwerken, reinigen met een spons en daarna goed spoelen met water.
Werkt nog efficiënter met warm water en op warme oppervlakken (50-70°).
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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: licht geel
 geur: kenmerkend
 relatieve dichtheid (20°C): 1,280
 pH 100%: 13,9
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 1310
 verkoopeenheid: 1x10L
 eenheden per karton: N/A
 type sluiting: dop
 eenheden per pallet: 60 (3x20 eenheden)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035131015
 EAN code . karton: N/A

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°13 VLOEIBAAR VAATWASMIDDEL
ALLE WATERHARDHEDEN

DIPP N°13 is speciaal ontwikkeld voor het afwassen van alle vaatwerk, keukengerei, klein keukenmateriaal en andere 
voedingsrecipiënten in machines. Bevat sterk ontvettende actieve stoffen die alle vetten en vastzittend vuil verwijderen 
en een chloorhoudende actieve stof dat het vaatwerk zuiver en hygiënisch maakt. Het kalkwerend effect voorkomt 
kalkaanslag en de corrosiewerende actieve stoffen verlengen de levensduur van uw machine.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004  
 betreffende detergentia.
- DIPP N° 13 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

Product compatibiliteit
Dient alleen voor vaatwasmachines.
Geschikt voor alle types professionele vaatwasmachines.
Geschikt voor alle waterhardheden (zacht en hard) en voor alle types automatische doseersystemen (geïntegreerd of extern).
Volgens onze gebruiksaanwijzingen is DIPP N° 13 geschikt voor al het materiaal dat gewoonlijk in keukens wordt gebruikt.
Het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium en rubber.

Spoel bij het eerste gebruik de pompen en de leidingen van het doseersysteem met water om eventuele kristallisatie te vermijden dat kan ontstaat door het 
mengen van verschillende producten. De dosering hangt af van de graad van vervuiling en van de hardheid van het water. Zeer zacht water (TH 0°C-10°C): 1 
tot 2 ml per liter water. Zacht water (TH 10°C-20°C): 2 tot 3 ml per liter water. Hard water (TH 20°C-30°C): 3 tot 5ml per liter water.
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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: kleurloos
 geur: geurloos
 relatieve dichtheid (20°C): 1,051
 pH 100%: 13,7
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 0205
 verkoopeenheid: 1x5L
 eenheden per karton: 4x5L
 type sluiting: dop
 kartons per pallet: 24 (3x8 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035020517
 EAN code . karton: 5420035020524

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°02 EXTRA KRACHTIGE ONTVETTER VASTZITTEND VET

Professioneel sterk geconcentreerde multi-ontvetter en dieptereiniger die alle ingebakken vetten, oliën en vuilresten 
op een veilige en snelle manier oplost en verwijdert van harde en gladde oppervlakken zoals inox (RVS), metaal, 
kunststof, plastiek, hout, glas, tegels en stenen.  Is uitermate geschikt voor het reinigen van grootkeukens,  
voedingsindustrieën en alle andere HACCP omgevingen. Met DIPP N°02 volstaat 1 product voor een tal van toepassingen.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004  
 betreffende detergentia.
- DIPP N°02 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

Product compatibiliteit
Volgens onze gebruiksaanwijzingen is DIPP N°02 geschikt voor al het materiaal dat gewoonlijk in keukens wordt gebruikt. Het product mag echter niet in 
aanraking komen met koper, messing, aluminium (vlees-en kaassnijmachines), verf, rubber en natuursteen.

Te verdunnen met water in de verhouding 1/2 tot 1/40. Voor hardnekkige vervuilingen is het aangeraden om het product de eerste maal sterk 
geconcentreerd te gebruiken. Oplossing enkele minuten laten inwerken, reinigen met een spons en daarna goed spoelen met water.
Werkt nog efficiënter met warm water en op warme oppervlakken (50-70°).



Technische Fiche

02GAMMA  KEUKENHYGIËNE

TF
/0

22
5/

12
/1

/N
L

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: kleurloos
 geur: geurloos
 relatieve dichtheid (20°C): 1,051
 pH 100%: 13,7
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 0225
 verkoopeenheid: 1x25L
 eenheden per karton: N/A
 type sluiting: dop
 eenheden per pallet: 24 (2x12 eenheden)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035022511
 EAN code . karton: N/A

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°02 EXTRA KRACHTIGE ONTVETTER VASTZITTEND VET

Professioneel sterk geconcentreerde multi-ontvetter en dieptereiniger die alle ingebakken vetten, oliën en vuilresten 
op een veilige en snelle manier oplost en verwijdert van harde en gladde oppervlakken zoals inox (RVS), metaal, 
kunststof, plastiek, hout, glas, tegels en stenen.  Is uitermate geschikt voor het reinigen van grootkeukens,  
voedingsindustrieën en alle andere HACCP omgevingen. Met DIPP N°02 volstaat 1 product voor een tal van toepassingen.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004  
 betreffende detergentia.
- DIPP N°02 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

Product compatibiliteit
Volgens onze gebruiksaanwijzingen is DIPP N°02 geschikt voor al het materiaal dat gewoonlijk in keukens wordt gebruikt. Het product mag echter niet in 
aanraking komen met koper, messing, aluminium (vlees-en kaassnijmachines), verf, rubber en natuursteen.

Te verdunnen met water in de verhouding 1/2 tot 1/40. Voor hardnekkige vervuilingen is het aangeraden om het product de eerste maal sterk 
geconcentreerd te gebruiken. Oplossing enkele minuten laten inwerken, reinigen met een spons en daarna goed spoelen met water.
Werkt nog efficiënter met warm water en op warme oppervlakken (50-70°).
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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: kleurloos
 geur: kenmerkend
 relatieve dichtheid (20°C): 1,051
 pH 100%: 13,7
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 0311
 verkoopeenheid: 1x1L
 eenheden per karton: 12x1L
 type sluiting: klepdop
 kartons per pallet: 27 (3x9 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035031117
 EAN code . karton: 5420035031124

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°03 EXTRA KRACHTIGE INDUSTRIELE
MULTI-ONTVETTER

Professioneel sterk geconcentreerde dieptereiniger die alle vetten, oliën en vuilresten op een veilige en snelle manier oplost 
en verwijdert van harde en gladde oppervlakken zoals inox (RVS), metaal, kunststof, plastiek, hout, glas, tegels en stenen. 
Uitermate geschikt voor het reinigen van garages, fabrieken, industriële werkruimtes, machines en motoren.
Dit product is eveneens ideaal voor het voorbereiden van schilderwerken.
Met DIPP N°03 volstaat 1 product voor een tal van toepassingen.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004  
 betreffende detergentia.
- DIPP N°03 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

Product compatibiliteit
Het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium, rubber en natuursteen.

Te verdunnen met water in de verhouding 1/2 tot 1/40. Voor hardnekkige vervuilingen is het aangeraden om het product de eerste maal sterk
geconcentreerd te gebruiken. Oplossing enkele minuten laten inwerken, reinigen met een spons en daarna goed spoelen met water.
DIPP N°03 werkt nog efficiënter met warm water en op warme oppervlakken (50-70°).

GAMMA INDUSTRIE
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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: kleurloos
 geur: kenmerkend
 relatieve dichtheid (20°C): 1,051
 pH 100%: 13,7
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 0312
 verkoopeenheid: 1x1L spray
 eenheden per karton: 12x1L spray
 type sluiting: spray
 kartons per pallet: 27 (3x9 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035031216
 EAN code . karton: 5420035031223

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°03 EXTRA KRACHTIGE INDUSTRIELE
MULTI-ONTVETTER

Professioneel sterk geconcentreerde dieptereiniger die alle vetten, oliën en vuilresten op een veilige en snelle manier oplost 
en verwijdert van harde en gladde oppervlakken zoals inox (RVS), metaal, kunststof, plastiek, hout, glas, tegels en stenen. 
Uitermate geschikt voor het reinigen van garages, fabrieken, industriële werkruimtes, machines en motoren.
Dit product is eveneens ideaal voor het voorbereiden van schilderwerken.
Met DIPP N°03 volstaat 1 product voor een tal van toepassingen.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004  
 betreffende detergentia.
- DIPP N°03 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

Product compatibiliteit
Het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium, rubber en natuursteen.

Te verdunnen met water in de verhouding 1/2 tot 1/40. Voor hardnekkige vervuilingen is het aangeraden om het product de eerste maal sterk
geconcentreerd te gebruiken. Oplossing enkele minuten laten inwerken, reinigen met een spons en daarna goed spoelen met water.
DIPP N°03 werkt nog efficiënter met warm water en op warme oppervlakken (50-70°).

GAMMA INDUSTRIE
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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: kleurloos
 geur: kenmerkend
 relatieve dichtheid (20°C): 1,051
 pH 100%: 13,7
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 0305
 verkoopeenheid: 1x5L
 eenheden per karton: 4x5L
 type sluiting: dop
 kartons per pallet: 24 (3x8 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035030516
 EAN code . karton: 5420035030523

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°03 EXTRA KRACHTIGE INDUSTRIELE
MULTI-ONTVETTER

Professioneel sterk geconcentreerde dieptereiniger die alle vetten, oliën en vuilresten op een veilige en snelle manier oplost 
en verwijdert van harde en gladde oppervlakken zoals inox (RVS), metaal, kunststof, plastiek, hout, glas, tegels en stenen. 
Uitermate geschikt voor het reinigen van garages, fabrieken, industriële werkruimtes, machines en motoren.
Dit product is eveneens ideaal voor het voorbereiden van schilderwerken.
Met DIPP N°03 volstaat 1 product voor een tal van toepassingen.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004  
 betreffende detergentia.
- DIPP N°03 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

Product compatibiliteit
Het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium, rubber en natuursteen.

Te verdunnen met water in de verhouding 1/2 tot 1/40. Voor hardnekkige vervuilingen is het aangeraden om het product de eerste maal sterk
geconcentreerd te gebruiken. Oplossing enkele minuten laten inwerken, reinigen met een spons en daarna goed spoelen met water.
DIPP N°03 werkt nog efficiënter met warm water en op warme oppervlakken (50-70°).

GAMMA INDUSTRIE
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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: kleurloos
 geur: kenmerkend
 relatieve dichtheid (20°C): 1,051
 pH 100%: 13,7
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 0325
 verkoopeenheid: 1x25L
 eenheden per karton: N/A
 type sluiting: dop
 eenheden per pallet: 24 (2x12 eenheden)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035032510
 EAN code . karton: N/A

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°03 EXTRA KRACHTIGE INDUSTRIELE
MULTI-ONTVETTER

Professioneel sterk geconcentreerde dieptereiniger die alle vetten, oliën en vuilresten op een veilige en snelle manier oplost 
en verwijdert van harde en gladde oppervlakken zoals inox (RVS), metaal, kunststof, plastiek, hout, glas, tegels en stenen. 
Uitermate geschikt voor het reinigen van garages, fabrieken, industriële werkruimtes, machines en motoren.
Dit product is eveneens ideaal voor het voorbereiden van schilderwerken.
Met DIPP N°03 volstaat 1 product voor een tal van toepassingen.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004  
 betreffende detergentia.
- DIPP N°03 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

Product compatibiliteit
Het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium, rubber en natuursteen.

Te verdunnen met water in de verhouding 1/2 tot 1/40. Voor hardnekkige vervuilingen is het aangeraden om het product de eerste maal sterk
geconcentreerd te gebruiken. Oplossing enkele minuten laten inwerken, reinigen met een spons en daarna goed spoelen met water.
DIPP N°03 werkt nog efficiënter met warm water en op warme oppervlakken (50-70°).

GAMMA INDUSTRIE
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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: kleurloos
 geur: kenmerkend
 relatieve dichtheid (20°C): 1,051
 pH 100%: 13,7
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 0360
 verkoopeenheid: 1x60L
 eenheden per karton: N/A
 type sluiting: dop
 eenheden per pallet: 6
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035036013
 EAN code . karton: N/A

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°03 EXTRA KRACHTIGE INDUSTRIELE
MULTI-ONTVETTER

Professioneel sterk geconcentreerde dieptereiniger die alle vetten, oliën en vuilresten op een veilige en snelle manier oplost 
en verwijdert van harde en gladde oppervlakken zoals inox (RVS), metaal, kunststof, plastiek, hout, glas, tegels en stenen. 
Uitermate geschikt voor het reinigen van garages, fabrieken, industriële werkruimtes, machines en motoren.
Dit product is eveneens ideaal voor het voorbereiden van schilderwerken.
Met DIPP N°03 volstaat 1 product voor een tal van toepassingen.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004  
 betreffende detergentia.
- DIPP N°03 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

Product compatibiliteit
Het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium, rubber en natuursteen.

Te verdunnen met water in de verhouding 1/2 tot 1/40. Voor hardnekkige vervuilingen is het aangeraden om het product de eerste maal sterk
geconcentreerd te gebruiken. Oplossing enkele minuten laten inwerken, reinigen met een spons en daarna goed spoelen met water.
DIPP N°03 werkt nog efficiënter met warm water en op warme oppervlakken (50-70°).

GAMMA INDUSTRIE
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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: wit
 geur: citronella
 relatieve dichtheid (20°C): 1,018
 pH 100%: 13
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 0405
 verkoopeenheid: 1x5L
 eenheden per karton: 4x5L
 type sluiting: dop
 kartons per pallet: 24 (3x8 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035040515
 EAN code . karton: 5420035040522

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°04 EXTRA KRACHTIGE VLOERREINIGER

Sterk geconcentreerde industriële ontvetter en dieptereiniger die alle vetten, oliën en vastzittend vuil snel oplost en 
verwijdert van alle harde en gladde vloeren.
Deze reiniger reinigt grondig en garandeert een zuiver, streeploos en langdurig fris resultaat.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004  
betreffende detergentia.

Product compatibiliteit
DIPP N°04 is uitermate geschikt voor het manueel of machinaal (vloerschrobmachines) reinigen van vloeren.
Niet gebruiken op niet-afwasbare oppervlakken zoals natuursteen, poreuze tegel, kurk en onbehandeld of geboend hout en parket.
Het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium en rubber.

MANUEEL:
 verdunnen in de verhouding van 20 tot 40 ml per emmer water (6 tot 8L) naargelang de graad van vervuilig
 de oplossing op het te reinigen oppervlak aanbrengen en schrobben met een borstel of een dweil
 enkele ogenblikken laten inwerken
 vervolgens spoelen met zuiver water (niet laten drogen zonder te spoelen)

MACHINAAL (VLOERSCHOBMACHINES):
 verdunnen met water in de verhouding van 200 ml per 50L water
 hoger doseren in verhouding met de graad van vervuiling,
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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: wit
 geur: citronella
 relatieve dichtheid (20°C): 1,018
 pH 100%: 13
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 0425
 verkoopeenheid: 1x25L
 eenheden per karton: N/A
 type sluiting: dop
 eenheden per pallet: 24 (2x12 eenheden)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035042519
 EAN code . karton: N/A

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°04 EXTRA KRACHTIGE VLOERREINIGER

Sterk geconcentreerde industriële ontvetter en dieptereiniger die alle vetten, oliën en vastzittend vuil snel oplost en 
verwijdert van alle harde en gladde vloeren.
Deze reiniger reinigt grondig en garandeert een zuiver, streeploos en langdurig fris resultaat.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004  
betreffende detergentia.

Product compatibiliteit
DIPP N°04 is uitermate geschikt voor het manueel of machinaal (vloerschrobmachines) reinigen van vloeren.
Niet gebruiken op niet-afwasbare oppervlakken zoals natuursteen, poreuze tegel, kurk en onbehandeld of geboend hout en parket.
Het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium en rubber.

MANUEEL:
 verdunnen in de verhouding van 20 tot 40 ml per emmer water (6 tot 8L) naargelang de graad van vervuilig
 de oplossing op het te reinigen oppervlak aanbrengen en schrobben met een borstel of een dweil
 enkele ogenblikken laten inwerken
 vervolgens spoelen met zuiver water (niet laten drogen zonder te spoelen)

MACHINAAL (VLOERSCHOBMACHINES):
 verdunnen met water in de verhouding van 200 ml per 50L water
 hoger doseren in verhouding met de graad van vervuiling,
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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: geel
 geur: citroen
 relatieve dichtheid (20°C): 1,001
 pH 100%: 11
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 0502
 verkoopeenheid: 1x2L
 eenheden per karton: 6x2L
 type sluiting: dop
 kartons per pallet: 36 (3x12 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035050217
 EAN code . karton: 5420035050224

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°05 ALLESREINIGER CITROEN

Ontvet en reinigt grondig vloeren en alle afwasbare oppervlakken.
Laat geen strepen achter.
Garandeert een zuiver en langdurig citroenfris resultaat.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Product compatibiliteit
Niet gebruiken op niet-afwasbare oppervlakken zoals onbehandeld of geboend hout en minder kwalitatieve verfsoorten.

 giet 2 doppen in een emmer water (6 tot 8L)
 voor hardnekkig vuil: puur gebruiken, enkele ogenblikken laten inwerken en schrobben indien nodig
 spoelen met zuiver water en afnemen met een vochtige spons of doek

05GAMMA INTERIEUR

Milieu . Wetgeving . Normen
De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004
betreffende detergentia.
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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

 referentie: 0505
 verkoopeenheid: 1x5L
 eenheden per karton: 4x5L
 type sluiting: dop
 kartons per pallet: 24 (3x8 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035050514
 EAN code . karton: 5420035050521

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

05GAMMA INTERIEUR

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°05 ALLESREINIGER CITROEN

Ontvet en reinigt grondig vloeren en alle afwasbare oppervlakken.
Laat geen strepen achter.
Garandeert een zuiver en langdurig citroenfris resultaat.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Product compatibiliteit
Niet gebruiken op niet-afwasbare oppervlakken zoals onbehandeld of geboend hout en minder kwalitatieve verfsoorten.

 giet 2 doppen in een emmer water (6 tot 8L)
 voor hardnekkig vuil: puur gebruiken, enkele ogenblikken laten inwerken en schrobben indien nodig
 spoelen met zuiver water en afnemen met een vochtige spons of doek

Milieu . Wetgeving . Normen
De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004
betreffende detergentia.

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: geel
 geur: citroen
 relatieve dichtheid (20°C): 1,001
 pH 100%: 11
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 
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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: licht blauw
 geur: citroen
 relatieve dichtheid (20°C): 0,950
 pH 100%: 8
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 0605
 verkoopeenheid: 1x5L
 eenheden per karton: 4x5L
 type sluiting: dop
 kartons per pallet: 24 (3x8 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035060513
 EAN code . karton: 5420035060520

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°06 GLAS EN MULTI-OPPERVLAKKEN

Ideaal voor een dagelijkse reiniging van glas en alle afwasbare, harde en waterbestendige oppervlakken.
Verwijderdt snel alle vet, vuil en vlekken van glas, ramen, spiegels, uitstalramen, vitrines, tafels, toonbanken, modern
meubilair, kunststof, tegels en computerschermen.
Verdampt snel en garandeert een zuiver, streeploos, glanzend en geparfumeerd resultaat.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Product compatibiliteit
Niet laten indrogen of gebruiken in de zon.

 verdunnen in de verhouding van 20 tot 40 cl per emmer water (6 tot 8L) naargelang de graad van vervuilig.
 de oplossing op het te reinigen oppervlak aanbrengen met een spons
 droogwissen of droogvegen met een propere en droge spons of doek

06GAMMA INTERIEUR

Milieu . Wetgeving . Normen
De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004
betreffende detergentia.
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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: licht blauw
 geur: citroen
 relatieve dichtheid (20°C): 0,950
 pH 100%: 8
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 0697
 verkoopeenheid: 1x750ml spray
 eenheden per karton: 12x750ml spray
 type sluiting: spray
 kartons per pallet: 32(4x8 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035069714
 EAN code . karton: 5420035069721

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°06 GLAS EN MULTI-OPPERVLAKKEN

Ideaal voor een dagelijkse reiniging van glas en alle afwasbare, harde en waterbestendige oppervlakken.
Verwijderdt snel alle vet, vuil en vlekken van glas, ramen, spiegels, uitstalramen, vitrines, tafels, toonbanken, modern
meubilair, kunststof, tegels en computerschermen.
Verdampt snel en garandeert een zuiver, streeploos, glanzend en geparfumeerd resultaat.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Product compatibiliteit
Niet laten indrogen of gebruiken in de zon.

 gebruiksklaar
 het te reinigen oppervlak inspuiten
 droogvegen met een droge en propere doek of keukenpapier

06GAMMA INTERIEUR

Milieu . Wetgeving . Normen
De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004
betreffende detergentia.
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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibare gel
 kleur: groen
 geur: dennenappel
 relatieve dichtheid (20°C): 1,010
 pH 100%: 0,1
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 0897
 verkoopeenheid: 1x750ml
 eenheden per karton: 12x750ml
 type sluiting: veiligheidsdop
 kartons per pallet: 36 (3x12 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035089712
 EAN code . karton: 5420035089729

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°08 WC GEL ONTKALKER

Ideaal voor een dagelijkse reiniging en ontkalking van toiletten en urinoirs.
Verwijdert kalkaanslag en ontgeurt.
Garandeert een zuiver, glanzend schoon, fris en geparfumeerd resultaat.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Product compatibiliteit
Veilig voor de septische put.
Niet gebruiken op niet-zuurbestendige materialen zoals: marmer, polyamide, travertijn, natuursteen, aluminium, koper en chroom.
Niet geschikt voor acrylische oppervlakken.

 opening veiligheidsdop: drukken op de twee gladde delen van de dop en opendraaien
 het product onder de kuiprand en op de wanden inspuiten
 5 tot 10 minuten laten inwerken
 indien nodig schrobben met een WC borstel
 doorspoelen
 de veiligheidsdop goed afsluiten na gebruik

08GAMMA SANITAIR
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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: groen
 geur: citroen
 relatieve dichtheid (20°C): 1,000
 pH 100%: 8,5
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 0905
 verkoopeenheid: 1x5L
 eenheden per karton: 4x5L
 type sluiting: dop
 kartons per pallet: 24 (3x8 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035090510
 EAN code . karton: 5420035090527

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°09 AFWASMIDDEL CITROEN

Uitermate geschikt voor het reinigen van alle handafwas: borden, glazen, bestek, potten, pannen, enz.
Reinigt en ontvet krachtig. Verwijdert alle vastzittend vet en vuil.
Vergemakkelijkt het spoelen en voorkomt strepen.
Garandeert een zuiver, streeploos, glanzend schoon en citroenfris resultaat.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004  
 betreffende detergentia.
- DIPP N°09 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

 zuinig in gebruik dankzij de sterk geconcentreerde formule
 dosering: 1 tot 2 doppen volstaat voor een normale vaat
 vaatwerk indompelen en enkele minuten laten inweken
 reinigen met een spons
 overvloedig spoelen met zuiver water
 laten drogen
 voor bijzonder vastzittend vet en vuil: verhoog de dosering, de temperatuur van het water en de inweektijd
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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: groen
 geur: citroen
 relatieve dichtheid (20°C): 1,000
 pH 100%: 8,5
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 0997
 verkoopeenheid: 1x750ml
 eenheden per karton: 12x750ml
 type sluiting: push-pull dop
 kartons per pallet: 36 (3x12 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035099711
 EAN code . karton: 5420035099728

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°09 AFWASMIDDEL CITROEN

Uitermate geschikt voor het reinigen van alle handafwas: borden, glazen, bestek, potten, pannen, enz.
Reinigt en ontvet krachtig. Verwijdert alle vastzittend vet en vuil.
Vergemakkelijkt het spoelen en voorkomt strepen.
Garandeert een zuiver, streeploos, glanzend schoon en citroenfris resultaat.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004  
 betreffende detergentia.
- DIPP N°09 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

 zuinig in gebruik dankzij de sterk geconcentreerde formule
 dosering: 1 tot 2 maal knijpen volstaat voor een normale vaat
 vaatwerk indompelen en enkele minuten laten inweken
 reinigen met een spons
 overvloedig spoelen met zuiver water
 laten drogen
 voor bijzonder vastzittend vet en vuil: verhoog de dosering, de temperatuur van het water en de inweektijd
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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: groen
 geur: geurloos
 relatieve dichtheid (20°C): 1,000
 pH 100%: 8,5
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 1005
 verkoopeenheid: 1x5L
 eenheden per karton: 4x5L
 type sluiting: dop
 kartons per pallet: 24 (3x8 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035100516
 EAN code . karton: 5420035100523

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°10 AFWASMIDDEL GEURLOOS

Uitermate geschikt voor het reinigen van alle handafwas: borden, glazen, bestek, potten, pannen, enz.
Reinigt en ontvet krachtig. Verwijdert alle vastzittend vet en vuil.
Vergemakkelijkt het spoelen en voorkomt strepen.
Garandeert een zuiver, streeploos en glanzend resultaat.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004  
 betreffende detergentia.
- DIPP N°10 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

 zuinig in gebruik dankzij de sterk geconcentreerde formule
 dosering: 1 tot 2 doppen volstaat voor een normale vaat
 vaatwerk indompelen en enkele minuten laten inweken
 reinigen met een spons
 overvloedig spoelen met zuiver water
 laten drogen
 voor bijzonder vastzittend vet en vuil: verhoog de dosering, de temperatuur van het water en de inweektijd
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Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°12 DESINFECTIEMIDDEL - Toelatingsnummer: 3308B

Ideaal voor het ontsmetten van alle afwasbare oppervlakken (wanden, vloeren, meubilair, enz.), keukenapparatuur, 
toiletten en overige sanitair.
Efficiënt tegen een groot aantal bacteriën en gisten.
Bevat  actieve stoffen met bactericide, fungicide en algicide werking.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004  
 betreffende detergentia.
- DIPP N°12 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.
- Toelatingsnummer: Desplusium 3308B.

Fase 1 - reinigen:
  eerst zorgvuldig de te desinfecteren oppervlakken en materialen reinigen  

 met een allesreiniger of ontvetter (met DIPP N°24 of N°02);� nadien   
 overvloedig spoelen met zuiver water

Fase 2 - ontsmetten:
  DIPP N°12 verdunnen met zuiver water;� de gebruiksconcentratie is

 1% (= 1/2 dop per liter water);� deze oplossing op het te reinigen
 oppervlak aanbrengen en 5 minuten laten inwerken;�    
 nadien overvloedig spoelen met zuiver water

GAMMA  KEUKENHYGIËNE

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: paars
 geur: geurloos
 relatieve dichtheid (20°C): 0,995
 pH 100%: 7,1
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 1205
 verkoopeenheid: 1x5L
 eenheden per karton: 4x5L
 type sluiting: dop
 kartons per pallet: 24 (3x8 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035120514
 EAN code . karton: 5420035120521

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 
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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: licht geel
 geur: kenmerkend
 relatieve dichtheid (20°C): 1,280
 pH 100%: 13,9
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 1310
 verkoopeenheid: 1x10L
 eenheden per karton: N/A
 type sluiting: dop
 eenheden per pallet: 60 (3x20 eenheden)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035131015
 EAN code . karton: N/A

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°13 VLOEIBAAR VAATWASMIDDEL
ALLE WATERHARDHEDEN

DIPP N°13 is speciaal ontwikkeld voor het afwassen van alle vaatwerk, keukengerei, klein keukenmateriaal en andere 
voedingsrecipiënten in machines. Bevat sterk ontvettende actieve stoffen die alle vetten en vastzittend vuil verwijderen 
en een chloorhoudende actieve stof dat het vaatwerk zuiver en hygiënisch maakt. Het kalkwerend effect voorkomt 
kalkaanslag en de corrosiewerende actieve stoffen verlengen de levensduur van uw machine.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004  
 betreffende detergentia.
- DIPP N° 13 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

Product compatibiliteit
Dient alleen voor vaatwasmachines.
Geschikt voor alle types professionele vaatwasmachines.
Geschikt voor alle waterhardheden (zacht en hard) en voor alle types automatische doseersystemen (geïntegreerd of extern).
Volgens onze gebruiksaanwijzingen is DIPP N° 13 geschikt voor al het materiaal dat gewoonlijk in keukens wordt gebruikt.
Het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium en rubber.

Spoel bij het eerste gebruik de pompen en de leidingen van het doseersysteem met water om eventuele kristallisatie te vermijden dat kan ontstaat door het 
mengen van verschillende producten. De dosering hangt af van de graad van vervuiling en van de hardheid van het water. Zeer zacht water (TH 0°C-10°C): 1 
tot 2 ml per liter water. Zacht water (TH 10°C-20°C): 2 tot 3 ml per liter water. Hard water (TH 20°C-30°C): 3 tot 5ml per liter water.
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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: poeder
 kleur: wit
 geur: kenmerkend
 relatieve dichtheid (20°C): N/A
 pH 100%: N/A
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 1410
 verkoopeenheid: 1x10Kg
 eenheden per karton: N/A
 type sluiting: deksel
 eenheden per pallet: 48 (4x12 eenheden)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035141014
 EAN code . karton: N/A

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°14 ACTIEF VAATWASPOEDER

DIPP N°14 is speciaal ontwikkeld voor het afwassen van alle vaatwerk, keukengerei, klein keukenmateriaal en andere 
voedingsrecipiënten in machines. Bevat sterk ontvettende actieve stoffen die alle vetten en vastzittend vuil verwijderen 
en een chloorhoudende actieve stof dat het vaatwerk zuiver en hygiënisch maakt. Het kalkwerend effect voorkomt 
kalkaanslag en de corrosiewerende actieve stoffen verlengen de levensduur van uw machine.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004  
 betreffende detergentia.
- DIPP N° 14 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

Product compatibiliteit
Dient alleen voor vaatwasmachines.
Geschikt voor alle types professionele en semi-professionele vaatwasmachines.
Geschikt voor alle waterhardheden (zacht en hard) en voor alle types automatische doseersystemen.
Volgens onze gebruiksaanwijzingen is DIPP N° 14 geschikt voor al het materiaal dat gewoonlijk in keukens wordt gebruikt.
Het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium en rubber.

De dosering hangt af van de graad van vervuiling en van de hardheid van het water: 1 tot 2 gram poeder per liter water.
MACHINE MET BOVENLADING: In een machine met een gemiddelde inhoud van 40 liter: een dosis van 40 tot 80 g poeder bijvoegen wanneer de machine 
gevuld wordt. Vervolgens voor elke nieuwe cyclus van 5 liter water: steeds een dosis van 5 tot 10 g poeder bijvoegen.
MACHINE MET FRONTLADING: In een machine met een gemiddelde inhoud van 20 liter water op 55/60°C per cyclus: een dosis van 20 tot 40 g
poeder bijvoegen.
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Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°16 DESINFECTERENDE ALCOHOL GEL HANDEN

Voor een perfecte desinfectie en handhygiëne. Zonder water, zonder spoelen, zonder afdrogen.
Geschikt voor: grootkeukens, hotels, restaurants, collectiviteiten, voedingsindustrie, gezondheidszorg, administraties, 
burelen, enz.
Respecteert de huid zonder risico op allergie en houdt de handen zacht.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid.
- Conform de normen: EN 1040 (bacteriedodend), EN 1275 (schimmelwerend), EN14476 (viruswerend) en EN 1500 (vermindering v/d transiënte ora per dosis).

  een dosis van 2 ml* product in de (droge) handpalm aanbrengen
 *2 ml = 1 druk (DIPP Elleboogdispenser inox/rvs en doseerdop - referentie: 8080)

  handen goed inwrijven, inclusief de ruimtes tussen de vingers, de polsen en de onderkant van de nagels (gedurende 30 tot 60 seconden), zonder te spoelen

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibare gel
 kleur: kleurloos
 geur: gealcoholiseerd
 relatieve dichtheid (20°C): 0,877
 pH 100%: 7
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 1611
 verkoopeenheid: 1x1L 
 eenheden per karton: 6x1L
 type sluiting: klepdop
 kartons per pallet: 64 (4x16 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035161111
 EAN code . karton: 5420035161128

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

GAMMA HANDHYGIËNE
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Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°16 DESINFECTERENDE ALCOHOL GEL HANDEN

Voor een perfecte desinfectie en handhygiëne. Zonder water, zonder spoelen, zonder afdrogen.
Geschikt voor: grootkeukens, hotels, restaurants, collectiviteiten, voedingsindustrie, gezondheidszorg, administraties, 
burelen, enz.
Respecteert de huid zonder risico op allergie en houdt de handen zacht.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid.
- Conform de normen: EN 1040 (bacteriedodend), EN 1275 (schimmelwerend), EN14476 (viruswerend) en EN 1500 (vermindering v/d transiënte ora per dosis).

  een dosis van 2 ml* product in de (droge) handpalm aanbrengen
 *2 ml = 1 druk op de pomp

  handen goed inwrijven, inclusief de ruimtes tussen de vingers, de polsen en de onderkant van de nagels (gedurende 30 tot 60 seconden), zonder te spoelen

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibare gel
 kleur: kleurloos
 geur: gealcoholiseerd
 relatieve dichtheid (20°C): 0,877
 pH 100%: 7
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 1695
 verkoopeenheid: 1x500ml pomp
 eenheden per karton: 6x500ml pomp
 type sluiting: pomp
 kartons per pallet: 48 (3x16 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035169513
 EAN code . karton: 5420035169520

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

GAMMA HANDHYGIËNE
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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: licht roos
 geur: floraal
 relatieve dichtheid (20°C): 1,010
 pH 100%: 1,5
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 1897
 verkoopeenheid: 1x750ml spray
 eenheden per karton: 12x750ml spray
 type sluiting: spray
 kartons per pallet: 32(4x8 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035189719
 EAN code . karton: 5420035189726

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°18 SANITAIR- EN KALKREINIGER

Ideaal voor een regelmatige reiniging van sanitaire ruimtes en badkamers: spoelbakken, lavabo’s, kranen, douches, 
baden, tegels, enz.
Verwijdert snel kalkaanslag, zeepresten en roestaanslag.
Garandeert een zuiver, glanzend schoon, fris en geparfumeerd resultaat.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Product compatibiliteit
Veilig voor de septische put.
Niet gebruiken op niet-zuurbestendige materialen zoals: marmer, email, polyamide, natuursteen, aluminium en koper.

 gebruiksklaar
 het te reinigen oppervlak inspuiten
 enkele ogenblikken laten inwerken en schrobben indien nodig
 vervolgens overvloedig spoelen met zuiver water

18GAMMA SANITAIR

Milieu . Wetgeving . Normen
De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004
betreffende detergentia.
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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibare gel
 kleur: licht roos
 geur: floraal
 relatieve dichtheid (20°C): 1,010
 pH 100%: 1,5
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 1911
 verkoopeenheid: 1x1L
 eenheden per karton: 12x1L
 type sluiting: klepdop
 kartons per pallet: 27 (3x9 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035191118
 EAN code . karton: 5420035191125

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

Ideaal voor een regelmatige reiniging van sanitaire ruimtes en badkamers: spoelbakken, lavabo’s, kranen, douches, 
baden, tegels, enz.
Verwijdert snel kalkaanslag, zeepresten en roestaanslag.
Garandeert een zuiver, glanzend schoon, fris en geparfumeerd resultaat.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Product compatibiliteit
Veilig voor de septische put.
Niet gebruiken op niet-zuurbestendige materialen zoals: marmer, email, polyamide, natuursteen, aluminium en koper.

 verdunnen met water in een verhouding van 1/100 (1%) tot 2/100 (2%) naargelang de graad van vervuiling
 het te reinigen oppervlak bij voorkeur natmaken
 de oplossing op het te reinigen oppervlak aanbrengen met een spons of een doek
 enkele ogenblikken laten inwerken en schrobben indien nodig
 vervolgens overvloedig spoelen met zuiver water
 voor bijzonder hardnekkige vlekken: hoger doseren of puur gebruiken op een spons

19GAMMA SANITAIR

Milieu . Wetgeving . Normen
De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004
betreffende detergentia.

DIPP N°19 GEL SANITAIR- EN KALKREINIGER
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Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°23 HANDZEEP ANTIBACTERIEEL

Schuimende antiseptische handzeep voor het verwijderen van kiemen.
Geschikt voor: grootkeukens, hotels, restaurants, collectiviteiten, voedingsindustrie, gezondheidszorg, administraties, 
burelen, enz.
Respecteert de huid zonder risico op allergie en houdt de handen zacht.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid.

  handen nat maken
  een dosis van 2 ml* product in de handpalm aanbrengen

 *2 ml = 1 druk (DIPP Elleboogdispenser inox/rvs en doseerdop - referentie: 8080) 
  handen goed inwrijven, inclusief de ruimtes tussen de vingers, de polsen en de onderkant van de nagels (gedurende 30 seconden)
  spoelen met water en afdrogen met papier of doek (voor eenmalig gebruik)

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: licht geel
 geur: kenmerkend
 relatieve dichtheid (20°C): 1,000
 pH 100%: 7,8
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 2311
 verkoopeenheid: 1x1L 
 eenheden per karton: 6x1L
 type sluiting: klepdop
 kartons per pallet: 64 (4x16 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035231111
 EAN code . karton: 5420035231128

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

GAMMA HANDHYGIËNE
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Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°23 HANDZEEP ANTIBACTERIEEL

Schuimende antiseptische handzeep voor het verwijderen van kiemen.
Geschikt voor: grootkeukens, hotels, restaurants, collectiviteiten, voedingsindustrie, gezondheidszorg, administraties, 
burelen, enz.
Respecteert de huid zonder risico op allergie en houdt de handen zacht.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid.

  handen nat maken
  een dosis van 2 ml* product in de handpalm aanbrengen

 *2 ml = 1 druk (DIPP Elleboogdispenser inox/rvs en doseerdop - referentie: 8080) 
  handen goed inwrijven, inclusief de ruimtes tussen de vingers, de polsen en de onderkant van de nagels (gedurende 30 seconden)
  spoelen met water en afdrogen met papier of doek (voor eenmalig gebruik)

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: licht geel
 geur: kenmerkend
 relatieve dichtheid (20°C): 1,000
 pH 100%: 7,8
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 2395
 verkoopeenheid: 1x500ml pomp
 eenheden per karton: 6x500 ml pomp
 type sluiting: pomp
 kartons per pallet: 48 (3x16 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035239513
 EAN code . karton: 5420035239520

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

GAMMA HANDHYGIËNE
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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: groen/blauw
 geur: citroen
 relatieve dichtheid (20°C): 1,020
 pH 100%: 7
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 2411
 verkoopeenheid: 1x1L
 eenheden per karton: 12x1L
 type sluiting: klepdop
 kartons per pallet: 27 (3x9 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035241110
 EAN code . karton: 5420035241127

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°24 KEUKEN MULTI-REINIGER DAGELIJKS GEBRUIK

Ideaal voor een  dagelijkse reiniging van alle watervaste oppervlakken in de keuken: werktafels, snijtafels, snijplanken, 
keukenmeubilair, vloeren, tegels, deuren en plafonds.
Eveneens geschikt voor het reinigen van keukenmateriaal, handafwas en glas/ramen. Verwijdert vuil en vet.
Garandeert een streeploos en glanzend resultaat. Lage dosering dankzij de geconcentreerde formule.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004  
 betreffende detergentia.
- DIPP N°24 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

24
Reiniging met een emmer (6 tot 8L):

 verdunnen met handwarm water (< 50°C): 20 tot 40 ml naargelang de   
 graad van vervuiling

 de oplossing aanbrengen met een spons, doek, borstel of mop
 spoelen met zuiver water en laten drogen

Reiniging met een sproeiflacon:
 20 ml verdunnen in een sproeiflacon met 750 ml water
 de oplossing op het te reinigen oppervlak sproeien
 schrobben en reinigen met een vochtige doek
 spoelen met zuiver water en laten drogen
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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: groen/blauw
 geur: citroen
 relatieve dichtheid (20°C): 1,020
 pH 100%: 7
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 2405
 verkoopeenheid: 1x5L
 eenheden per karton: 4x5L
 type sluiting: dop
 kartons per pallet: 24 (3x8 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035240519
 EAN code . karton: 5420035240526

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°24 KEUKEN MULTI-REINIGER DAGELIJKS GEBRUIK

Ideaal voor een  dagelijkse reiniging van alle watervaste oppervlakken in de keuken: werktafels, snijtafels, snijplanken, 
keukenmeubilair, vloeren, tegels, deuren en plafonds.
Eveneens geschikt voor het reinigen van keukenmateriaal, handafwas en glas/ramen. Verwijdert vuil en vet.
Garandeert een streeploos en glanzend resultaat. Lage dosering dankzij de geconcentreerde formule.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004  
 betreffende detergentia.
- DIPP N°24 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

24
Reiniging met een emmer (6 tot 8L):

 verdunnen met handwarm water (< 50°C): 20 tot 40 ml naargelang de   
 graad van vervuiling

 de oplossing aanbrengen met een spons, doek, borstel of mop
 spoelen met zuiver water en laten drogen

Reiniging met een sproeiflacon:
 20 ml verdunnen in een sproeiflacon met 750 ml water
 de oplossing op het te reinigen oppervlak sproeien
 schrobben en reinigen met een vochtige doek
 spoelen met zuiver water en laten drogen
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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibare gel
 kleur: donker rood
 geur: floraal
 relatieve dichtheid (20°C): 1,011
 pH 100%: 1
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 2511
 verkoopeenheid: 1x1L
 eenheden per karton: 12x1L
 type sluiting: klepdop
 kartons per pallet: 27 (3x9 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035251119
 EAN code . karton: 5420035251126

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

Ideaal voor en grondige reiniging en renovatie van sanitaire ruimtes en badkamers.
Verwijdert snel kalkaanslag, zeepresten, cementsluiers, roestaanslag en urinekristallen.
Garandeert een zuiver, glanzend schoon, fris en geparfumeerd resultaat.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Product compatibiliteit
Veilig voor de septische put.
Mag gebruikt worden in hogedrukreinigers en vloerschrobmachines.
Niet gebruiken op niet-zuurbestendige materialen zoals: marmer, polyamide, natuursteen, aluminium, koper en chroom.
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

 verdunnen met water in een verhouding van 1/50 (2%) tot 1/5 (20%) naargelang de graad van vervuiling
 het te reinigen oppervlak bij voorkeur natmaken
 de oplossing op het te reinigen oppervlak aanbrengen met een borstel of een spons
 enkele ogenblikken laten inwerken en schrobben indien nodig
 vervolgens overvloedig spoelen met zuiver water
 voor bijzonder hardnekkige vlekken: hoger doseren of puur gebruiken
 cementsluiers: onmiddellijk en overvloedig spoelen met zuiver water

25GAMMA SANITAIR

Milieu . Wetgeving . Normen
De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004
betreffende detergentia.

DIPP N°25 EXTRA KRACHTIGE SANITAIR ONTKALKER
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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: licht geel
 geur: kenmerkend
 relatieve dichtheid (20°C): 1,202
 pH 100%: 13,9
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 2710
 verkoopeenheid: 1x10L
 eenheden per karton: N/A
 type sluiting: dop
 eenheden per pallet: 60 (3x20 eenheden)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035271018
 EAN code . karton: N/A

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°27 VLOEIBAAR VAATWASMIDDEL ZACHT WATER

DIPP N°27 is speciaal ontwikkeld voor het afwassen van alle vaatwerk, keukengerei, klein keukenmateriaal en andere 
voedingsrecipiënten in machines. Bevat sterk ontvettende actieve stoffen die alle vetten en vastzittend vuil verwijderen 
en een chloorhoudende actieve stof dat het vaatwerk zuiver en hygiënisch maakt. Het kalkwerend effect voorkomt 
kalkaanslag en de corrosiewerende actieve stoffen verlengen de levensduur van uw machine.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004  
 betreffende detergentia.
- DIPP N° 27 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

Product compatibiliteit
Dient alleen voor vaatwasmachines.
Geschikt voor alle types professionele vaatwasmachines.
Geschikt voor zacht water en voor alle types automatische doseersystemen (geïntegreerd of extern).
Volgens onze gebruiksaanwijzingen is DIPP N° 27 geschikt voor al het materiaal dat gewoonlijk in keukens wordt gebruikt.
Het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium en rubber.

Spoel bij het eerste gebruik de pompen en de leidingen van het doseersysteem met water om eventuele kristallisatie te vermijden dat kan ontstaat door 
het mengen van verschillende producten. Het product kan worden gebruikt met water met maximum TH=5°F. De dosering hangt af van de graad van 
vervuiling: van 1 tot 4 ml per liter water.
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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: harde tablet
 kleur: N/A
 geur: kenmerkend
 relatieve dichtheid (20°C): N/A
 pH 100%: N/A
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 2803
 verkoopeenheid: 1x150 tabletten
 eenheden per karton: N/A
 type sluiting: deksel
 eenheden per pallet: 60 (4x15 eenheden)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035280317
 EAN code . karton: N/A

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°28 VAATWASTABLETTEN

DIPP N°28 is speciaal ontwikkeld voor het afwassen van alle vaatwerk, keukengerei, klein keukenmateriaal en andere 
voedingsrecipiënten in machines. Bevat sterk ontvettende actieve stoffen die alle vetten en vastzittend vuil verwijderen 
en een chloorhoudende actieve stof dat het vaatwerk zuiver en hygiënisch maakt. Het kalkwerend effect voorkomt 
kalkaanslag en de corrosiewerende actieve stoffen verlengen de levensduur van uw machine.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004  
 betreffende detergentia.
- DIPP N° 28 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

Product compatibiliteit
Dient alleen voor vaatwasmachines.
Geschikt voor alle types professionele, semi-professionele en huishoudelijke vaatwasmachines.
Geschikt voor alle waterhardheden (zacht en hard).
Volgens onze gebruiksaanwijzingen is DIPP N° 28 geschikt voor al het materiaal dat gewoonlijk in keukens wordt gebruikt.
Het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium en rubber.

 verwijder de beschermfolie van het tablet
 1 tablet voor 20 liter water op 55/60°C
 het tablet op de bodem van de wasbak of in het voorziene bakje van uw vaatwasmachine leggen
 voor de professionnele machines, een tablet om de 3 tot 5 wasbeurten bijvoegen
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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: donker bruin
 geur: kenmerkend
 relatieve dichtheid (20°C): 1,830
 pH 100%: 0,1
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 3211
 verkoopeenheid: 1x1L
 eenheden per karton: 6x1L
 type sluiting: veiligheidsdop
 kartons per pallet: 64 (4x16 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035321119
 EAN code . karton: 5420035321126

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°32 EXTRA KRACHTIGE INDUSTRIELE ONTSTOPPER

Ideaal voor het ontvetten, reinigen en ontstoppen van alle afvoerleidingen.
Lost alle verstopping van organische aard op zoals: voedselresten, vetten, zetmeel, koffiedik, kalk, cellulose, papier, 
maandverbanden, zepen, haar, enz.
Extra krachtige formule: 99% zwavelzuur.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Product compatibiliteit
Is geschikt voor leidingen met grote diameter en WC’s (behalve chemische WC’s en vergruizers).
Nooit gebruiken of verdunnen met andere chemicaliën (bv. soda of bleekwater).
Niet gebruiken op: acryl, witte PVC, email, aluminium, zink of chroom.
Controleer bij verouderde installaties en sterk verkalkte leidingen vooraf de staat van de dichtingsringen.

 achterblijvend water zoveel mogelijk in de afvoer verwijderen
 giet langzaam 200 tot 250 ml in de verstopte afvoerleiding
 10 tot 15 min laten inwerken
 eerst geleidelijk spoelen, nadien overvloedig spoelen met zuiver koud water
 de veiligheidsdop goed afsluiten na gebruik

32GAMMA SANITAIR



Technische Fiche

33

TF
/3

39
5/

12
/1

/N
L

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°33 INOX/RVS GLANZER

Ideaal voor de reiniging en de renovatie van inox oppervlakken, apparaten en materiaal in de keuken: dampkappen, ovens, 
friteuses, kookfornuizen, werktafels, tafels, togen, spoelbakken, rolwagens, snijmachines, koelkamers, enz.
Reinigt, doet glanzen en laat een beschermlaag achter tegen watervlekken.
Garandeert een zuiver, streeploos en glanzend resultaat.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004  
 betreffende detergentia.
- DIPP N°33 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

GAMMA  KEUKENHYGIËNE

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: kleurloos
 geur: kenmerkend
 relatieve dichtheid (20°C): 0,805
 pH 100%: N/A
 oplosbaarheid in water: onoplosbaar

 referentie: 3395
 verkoopeenheid: 1x500ml spray
 eenheden per karton: 6x500ml spray
 type sluiting: spray
 kartons per pallet: 48 (3x16 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035339510
 EAN code . karton: 5420035339527

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

 indien nodig het te reinigen oppervlak vooraf ontvetten (met DIPP N°24 of N°02)
 de gebruiksklare oplossing op het te reinigen oppervlak inspuiten (koude oppervlak), verspreiden met een droge en propere doek of

 keukenpapier en laten drogen
 voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren: overvloedig spoelen met zuiver water en afdrogen met een droge

 en propere doek of keukenpapier
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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: licht geel
 geur: kenmerkend
 relatieve dichtheid (20°C): 1,140
 pH 100%: 13,9
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 3513
 verkoopeenheid: 1x1Ldosy
 eenheden per karton: 6x1L dosy
 type sluiting: dop
 kartons per pallet: 64 (4x16 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035351314
 EAN code . karton: 5420035351321

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°35 VLOEIBAAR VAATWASMIDDEL
GLAZENWASMACHINES SPECIAAL BAR

DIPP N°35 is speciaal ontwikkeld voor het afwassen van alle kleine vaatwerk zoals glazen, kopjes en andere
kleine voedingsrecipiënten in professionele glazenwasmachines (bar machines). Bevat sterk ontvettende actieve 
stoffen die alle vetten en vastzittend vuil verwijderen en een chloorhoudende actieve stof dat het vaatwerk zuiver en 
hygiënisch maakt. Dankzij de geconcentreerde formule verwijdert het eveneens hardnekkige vlekken zoals lippenstift, 
thee en koffie.Garandeert een uitzonderlijk proper en glanzend resultaat. Het kalkwerend effect voorkomt kalkaanslag 
en de corrosiewerende actieve stoffen verlengen de levensduur van uw machine.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004  
 betreffende detergentia.
- DIPP N° 35 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

Product compatibiliteit
Dient alleen voor glazenwasmachines.
Geschikt voor alle types professionele glazenwasmachines (bar machines).
Geschikt voor alle waterhardheden (zacht en hard).
Volgens onze gebruiksaanwijzingen is DIPP N° 35 geschikt voor al het materiaal dat gewoonlijk in keukens wordt gebruikt. Het product mag echter niet in 
aanraking komen met koper, messing, aluminium en rubber.

De dosering hangt af van de graad van vervuiling en van de hardheid van het water. Verwijder de dop en druk voorzichtig op de fles om een dosis van het 
product te verkrijgen: 1 dosis = 20 ml. Eén dosis volstaat voor een kuip van 10 tot 20L.
GLAZENWASMACHINE MET CONSTANTE PEIL: een dosis om de 3 tot 5 cycli bijvoegen.
GLAZENWASMACHINE MET VERLOREN KUIP: 1 dosis voor elke korf bijvoegen.
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Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°23 HANDZEEP CREME

Vloeibaar schuimzeep voor het wassen van handen.
Geschikt voor: grootkeukens, hotels, restaurants, collectiviteiten, voedingsindustrie, gezondheidszorg, administraties, 
burelen, enz.
Respecteert de huid zonder risico op allergie en houdt de handen zacht.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid.

  handen nat maken
  een dosis van 2 ml* product in de handpalm aanbrengen

 *2 ml = 1 druk (DIPP Elleboogdispenser inox/rvs en doseerdop - referentie: 8080) 
  handen inwrijven en laten schuimen met water
  spoelen met water
  afdrogen met papier of doek

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: wit
 geur: perzik
 relatieve dichtheid (20°C): 1,001
 pH 100%: 5.8
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 3711
 verkoopeenheid: 1x1L 
 eenheden per karton: 6x1L
 type sluiting: klepdop
 kartons per pallet: 64 (4x16 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035371114
 EAN code . karton: 5420035371121

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

GAMMA HANDHYGIËNE
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Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°23 HANDZEEP CREME

Vloeibaar schuimzeep voor het wassen van handen.
Geschikt voor: grootkeukens, hotels, restaurants, collectiviteiten, voedingsindustrie, gezondheidszorg, administraties, 
burelen, enz.
Respecteert de huid zonder risico op allergie en houdt de handen zacht.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid.

  handen nat maken
  een dosis van 2 ml product in de handpalm aanbrengen
  handen inwrijven en laten schuimen met water
  spoelen met water
  afdrogen met papier of doek

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: wit
 geur: perzik
 relatieve dichtheid (20°C): 1,001
 pH 100%: 5.8
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 3705
 verkoopeenheid: 1x5L  
 eenheden per karton: 4x5L
 type sluiting: dop
 kartons per pallet: 24 (3x8 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035370513
 EAN code . karton: 5420035370520

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

GAMMA HANDHYGIËNE
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Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°23 HANDZEEP CREME

Vloeibaar schuimzeep voor het wassen van handen.
Geschikt voor: grootkeukens, hotels, restaurants, collectiviteiten, voedingsindustrie, gezondheidszorg, administraties, 
burelen, enz.
Respecteert de huid zonder risico op allergie en houdt de handen zacht.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid.

  handen nat maken
  een dosis van 2 ml* product in de handpalm aanbrengen

 *2 ml = 1 druk op de pomp
  handen inwrijven en laten schuimen met water
  spoelen met water
  afdrogen met papier of doek

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: wit
 geur: perzik
 relatieve dichtheid (20°C): 1,001
 pH 100%: 5.8
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 3795
 verkoopeenheid: 1x500ml pomp 
 eenheden per karton: 6x500ml pomp
 type sluiting: pomp
 kartons per pallet: 48 (3x16 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035379516
 EAN code . karton: 5420035379523

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

GAMMA HANDHYGIËNE
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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: donker blauw
 geur: kenmerkend
 relatieve dichtheid (20°C): 0,995
 pH 100%: 1,9
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 4005
 verkoopeenheid: 1x5L
 eenheden per karton: 4x5L
 type sluiting: dop
 kartons per pallet: 24 (3x8 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035400517
 EAN code . karton: 5420035400524

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°40 SPOELGLANSMIDDEL VAATWASMACHINES

DIPP N°40 is speciaal ontwikkeld voor het spoelen van alle vaatwerk, keukengerei, klein keukenmateriaal en andere 
voedingsrecipiënten in machines. Ze vergemakkelijkt het spoelen en versnelt het drogen van het vaatwerk.
Verwijdert alle sporen en geeft glazen en vaatwerk een schitterende glans. De 100% oplosbare formule schuimt niet. 
Het kalkwerend effect voorkomt kalkaanslag en de corrosiewerende actieve stoffen verlengen de levensduur van uw 
machine.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004  
 betreffende detergentia.
- DIPP N°40 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

Product compatibiliteit
Dient alleen voor vaatwasmachines.
Geschikt voor alle types professionele en semi-professionele vaatwasmachines
Geschikt voor alle waterhardheden (zacht en hard) en voor alle types automatische doseersystemen (geïntegreerd of extern).
Volgens onze gebruiksaanwijzingen is DIPP N°40 geschikt voor al het materiaal dat gewoonlijk in keukens wordt gebruikt.

Spoel bij het eerste gebruik de pompen en de leidingen van het doseersysteem met water om eventuele kristallisatie te vermijden dat kan ontstaat door het 
mengen van verschillende producten. Van 0,2 tot 0,4 ml product per liter water op 80/90°C, maw. 10 tot 20 ml product per spoelkuip van 50 liter water.
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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: groen
 geur: kenmerkend
 relatieve dichtheid (20°C): 1,020
 pH 100%: 7
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 4211
 verkoopeenheid: 1x1L
 eenheden per karton: 6x1L
 type sluiting: klepdop
 kartons per pallet: 64 (4x16 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035421116
 EAN code . karton: 5420035421123

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°42 BIERGLASREINIGER

Lost snel en volledig alle vetsporen op van bierglazen en ander glaswerk.
Verwijdert alle vetresten, dranksporen en lippenstift.
Houdt borstels en spoelbak schoon.
Garandeert een zuiver, geurloos, streeploos en glazend schoon resultaat.
Houdt het bierschuim stabiel.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004  
 betreffende detergentia.
- DIPP N°10 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

 lage dosering dankzij de concentreerde formule
 dosering met koud of lauw water: 3 ml per 8L water, maw. 1 volle dop per spoelbak van 30 tot 40L (niet overdoseren)
 dosering met warme water: 1/2 dop per spoelbak van 30 tot 40L (niet overdoseren)
 de glazen goed laten uitlekken, zonder af te droogen
 regelmatiger het water van de spoelbak verversen bij reiniging met andere glazen en tassen lage dosering dankzij de concentreerde formule
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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: licht rood
 geur: kenmerkend
 relatieve dichtheid (20°C): 1,011
 pH 100%: 1
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 5305
 verkoopeenheid: 1x5L
 eenheden per karton: 4x5L
 type sluiting: dop
 kartons per pallet: 24 (3x8 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035530511
 EAN code . karton: 5420035530528

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°53 ONTKALKER VAATWASMACHINES

DIPP N°53 is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van vastzittend kalk van alle vaatwerk, keukengerei, klein 
keukenmateriaal, toestellen en andere voedingsrecipiënten.
DIPP N°53 voorkomt ook kalk- en roestvorming.
De corrosiewerende actieve stoffen verlengen de levensduur van uw machine.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004  
 betreffende detergentia.
- DIPP N°53 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

Product compatibiliteit
DIPP N°53 is geschikt voor alle types vaatwasmachines (professioneel, semi-professioneel en huishoudelijk), glazenwasmachines en diverse toestellen zoals 
percolatoren, elektrische koezetapparaten, bains-marie, ijsblokmachines, enz.

De frequentie van de ontkalkbeurten moet worden bepaald volgens de aanwijzingen van de fabrikant van het toestel en naargelang de hardheid van het water.
VAATWASMACHINES:

 voer een lege wascyclus uit met 100 ml puur (overdund) DIPP N°53 per liter gebruikt water
 de machine laten leeglopen
 spoel nadien minstens 3 maal met zuiver water

TOESTELLEN:
 verdun DIPP N° 53 1 op 10 (10%)
 voer de ontkalkbeurt uit
 spoel nadien minstens 3 maal met zuiver water

Machines en toestellen met zware kalkaanslag: herhaal de ontkalkbeurten verschillende malen.
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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: korrels
 kleur: wit
 geur: geurloos
 relatieve dichtheid (20°C): N/A
 pH 100%: N/A
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 6110
 verkoopeenheid: 1x10Kg
 eenheden per karton: N/A
 type sluiting: deksel
 eenheden per pallet: 48 (4x12 eenheden)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035611012
 EAN code . karton: N/A

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°61 ZOUT VAATWASMACHINES

DIPP N°61 is speciaal ontwikkeld om de kalk uit het water te verwijderen.
Verhoogt de glans van het vaatwerk voor een schitterend resultaat.
Het zout is geschikt is voor de harsen in de vaatwasmachines.
Doordat het zout traag oplost, beschermt en regenereert het de harsen van de vaatwasmachine.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004  
 betreffende detergentia.
- DIPP N°61 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

Product compatibiliteit
Geschikt voor alle types vaatwasmachines (professioneel, semi-professioneel en huishoudelijk), waterverzachters, koffiezetmachines en roomijsmachines.

 het zoutbakje vullen met zout volgens de instructies van de fabrikant
 de hoeveelheid zout geregeld controleren en indien nodig bijvullen


