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VOORDELEN

  Ruime ervaring met de tankwagenreinigings-
eisen in onder andere de marktsegmenten 
voedingsindustrie en chemie

   ISO 9001 en 14001 gecertificeerd

  Probleemoplossend vermogen

  Optimale ondersteuning door verkoop- en 
technisch team

  Partnership, lid ATCN



www.kluthe.com

Kluthe gelooft in de kracht van 
innovatie. Met moderne chemie 
werken wij aan duurzame oplos-
singen bij onze klanten. Daar waar 
mogelijk, stellen wij enkel reinigers 
voor vrij van waterstoffluoride (flu-
orwaterstofzuur/HF). Wij willen 
onze producten, diensten, service 
en uw productieproces duurzaam 
verbeteren. 

INNOVATIE

EXTERNE REINIGING

INTERNE REINIGING
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Geschikt voor het verwijderen van minerale en
plantaardige oliën en vetten. 
Met levensmiddelentoelating.

ALKALISCHE REINIGER

Geschikt voor het verwijderen van latexen uit 
tankwagens en IBC‘s. Wordt via een circulatiesys-
teem warm ingezet. Aminehoudend en aminevrij 
verkrijgbaar. 

LATEX REINIGER

Geschikt voor het verwijderen van een breed  
specturm aan harsen. Niet watermengbaar.

RESIN CLEANER

Geschikt voor het verwijderen van kalkaanslag en 
vetzuren. Met levensmiddelentoelating.

ZURE REINIGER

Geschikt voor reiniging over de koppen. Dit 
bespaart tijd en kosten en is veilig. Oplosmiddel-
houdend en watermengbaar.

HARSREINIGER

Ontvetter met een milde geur en een groot olie- 
en vetoplossend vermogen ten opzichte van 
plantaardige, dierlijke en minerale oliën en vetten

DEGREASER

Toepasbaar in wasstraten voor het verwijderen 
van atmosferische vervuilingen van tankwagens 
en IBC‘s. Hoog- en mildschuimend verkrijgbaar.

ROAD FILM VERWIJDERAAR

Pasteuze stickerverwijderaar voor het eenvoudig 
verwijderen van oude labels, stickers en etiketten.

STICKERVERWIJDERAAR

Mild alkalisch, hoog geconcentreerd en zeer ef-
fectief reinigingsconcentraat. Volledig watermeng-
baar. Hoog- en mildschuimend verkrijgbaar.

TRUCKSHAMPOO

Neutraliseert geur en stank met een aangena-
me frisse geur. Zowel manueel als machinaal 
inzetbaar. 
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Kluthe Benelux BV
Produktieweg 8 

2404 CC Alphen aan den Rijn

Tel.: +31 (0) 172 51 60 00 

info@kluthe.nl · www.kluthe.nl
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