
HAKUPUR
ecologisch – innovatief - economisch

Tankwagenreiniging



Kluthe staat voor:
• Ruime ervaring met de tankwagenreinigingseisen 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

 Alkalische reiniger rvs
 Geschikt voor het verwijderen van minerale 

en plantaardige oliën en vetten. 
 Met levensmiddelentoelating.

 Zure reiniger
 Geschikt voor het verwijderen van 

kalkaanslag en vetzuren. 
 Met levensmiddelentoelating.

 Latex reiniger
 Geschikt voor het verwijderen van latexen uit 

tankwagens en containers. Wordt middels 
een circulatiesysteem warm ingezet. 

 Aminehoudend en aminevrij verkrijgbaar.

Kluthe ontwikkelt, produceert en levert producten voor de 
tankwagenreiniging, die worden toegepast bij interne en externe 
reiniging van de tankwagens en containers.

Interne reiniging

 Resin reiniger
 Geschikt voor het verwijderen van een breed 

spectrum aan harsen. Niet watermengbaar.

 Degreaser
 Ontvetter met een milde geur en een groot 

olie- en vetoplossend vermogen ten opzichte 
van plantaardige, dierlijke en minerale oliën 
en vetten.

Externe reiniging

 Road film verwijderaar
 Toepasbaar in wasstraten voor het 

verwijderen van atmosferische vervuilingen 
van tankwagens en containers. Hoog- en 
mildschuimend verkrijgbaar.

 Truckshampoo
 Mild alkalisch, hoog geconcentreerd en zeer 

effectief reinigingsconcentraat. Volledig 
watermengbaar. Hoog- en mildschuimend

 verkrijgbaar.

 Stickerverwijderaar
 Pasteuze stickerverwijderaar voor het 

eenvoudig verwijderen van oude labels, 
stickers en etiketten.

 

 Airfresh
 Neutraliseert geur en stank met een 

aangename frisse geur. Zowel manueel als 
machinaal inzetbaar. 

Innovatie
Kluthe gelooft in de kracht van innovatie. Met moderne chemie werken wij 

aan duurzame oplossingen bij onze klanten. Daar waar mogelijk, stellen wij 

enkel reinigers voor vrij van waterstoffluoride (fluorwaterstofzuur/HF). 

Wij willen onze producten, diensten, service en uw productieproces 

duurzaam verbeteren.
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Kluthe Benelux BV 
Produktieweg 8,  2404 CC  Alphen a/d Rijn NL 
Postbus 312,  2400 AH  Alphen a/d Rijn NL 
Tel. +31 (0)172 51 60 00 
Fax +31 (0)172 43 94 94 
E-mail: info@kluthe.nl

www.kluthe.nl

Disclaimer: Uiterste zorg is besteed aan de inhoud van deze info. Echter Kluthe Benelux BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid, 
onjuistheid of voor de gevolgen ervan. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van de uitgever. 

Kluthe is wereldwijd specialist in oppervlaktebehandeling. Wij bieden hoogwaardige producten en diensten aan bedrijven voor de meest uiteenlopende industriële toepassingen.
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk dan op www.kluthe.nl. Natuurlijk kunt u ook direct contact met ons opnemen:
 


