
De veilige manier om uw  
reinigingsprestaties te optimaliseren

Het MAXX2 gamma



Uitdagingen en kosten van gebouwonderhoud

Uw uitdagingen:

 Personeelsbeheer en -veiligheid

 Handhaving van reinigingsprestaties 

en -efficiëntie

 Verschillende soorten locaties 

waarvoor toegewezen 

reinigingsmiddelen nodig zijn

 Klantspecifieke hygiënenormen

 Meerdere materialen en bijbehorende 

reinigingsaanbevelingen

 Recente verordeningen en 

richtlijnen die alle gebieden 

van uw bedrijf beïnvloeden, 

bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen, 

opslagmaatregelen, salarissen 

en belastingen.

Kostenallocatie in gebouwonderhoud:
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Maak kennis met MAXX2... de veiligste manier 
om uw reinigingsprestaties te optimaliseren.

 Ecolab heeft het MAXX2 gamma ontwikkeld om de 

impact op klanten door de uitdagende vereisten 

van de wereldwijde CLP-normen (productindeling 

en -etikettering) te minimaliseren

 Eén van de hoogst presterende niet-CLP-

geclassificeerde productgamma’s op de markt*

 Extra veiligheidstraining, aparte opslag, 

onsite persoonlijke beschermingsmiddelen en 

veiligheidshandleidingen zijn niet nodig

 Flexibele dosering

 Reduceer de totale impact op uw onderneming

 Kleurcodering voor duidelijke gebruiksidentificatie

2%
Producten 
en systemen

 Het MAXX2 reinigingsgamma houdt rekening met al uw belangrijkste uitdagingen 

en verbetert de veiligheid van uw grootste investering en activa – uw team.

*Producten vergeleken met verschillende concurrerende producten (Gardner-onderzoek) 

De CLP-wetgeving verzekert dat de gevaren van chemicaliën duidelijk worden gecommuniceerd aan werknemers en consumenten in de Europese 

Unie door chemicaliën te classificeren en te etiketteren. Ga voor meer informatie naar  www.echa.europa.eu/web/guest/regulations/clp
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MAXX2: een reinigingsgamma waarop u kunt rekenen

  SANITAIRREINIGERS

Product Grootte Beschrijving

MAXX INTO ALK2 
ALKALISCHE SANITAIRREINIGER

12 x 1L
Verwijdert gemakkelijk zeepresten, huidvet en vuil van alle 
zuurgevoelige sanitaire oppervlakken.

2 x 5L

MAXX INTO2
DAGELIJKSE EN PERIODIEKE 
SANITAIRREINIGER

12 x 1L
Verwijdert snel kalkaanslag, vuil en urineaanslag en bestrijdt 
urinelucht met een duurzame parfumtechnologie.

2 x 5L

MAXX INTO CITRUS2
DAGELIJKSE EN PERIODIEKE 
SANITAIRREINIGER

12 x 1L
Verwijdert snel kalk- en urineaanslag en laat een frisse  
citrusgeur achter.

2 x 5L

MAXX INTO C2
DAGELIJKSE SANITAIRREINIGER

12 x 1L
Voor het reinigen van alle zuurbestendige oppervlakken in 
sanitaire omgevingen. 

2 x 5L

MAXX INTO WC2
TOILETREINIGER

12 x 750 
ml

Verwijdert gemakkelijk kalk- en urineaanslag en heeft  een 
ontgeurend effect.

  GLAS-/OPPERVLAKREINIGERS

MAXX BRIAL2
SUPERBEVOCHTIGENDE  
OPPERVLAK- EN GLASREINIGER

12 x 1L
Een aangenaam ruikend, innovatief mengsel van reinigingsalcohol 
en nieuwe generatie actieve ingrediënten.

2 x 5L

MAXX WINDUS C2
GLAS- EN OPPERVLAKREINIGER

12 x 750 
ml

Verwijdert gemakkelijk vet en zorgt voor glanzende oppervlakken 
zonder vlekken.

  VLOERREINIGING/-ONDERHOUD/-GLANS/-STRIPPER

MAXX MAGIC2
SUPERBEVOCHTIGENDE  
VEELZIJDIGE REINIGER

12 x 1L Voor handmatige en machinale onderhoudsreiniging en 
intensieve reiniging van alle waterbestendige oppervlakken. 
Ideaal voor geglazuurde en niet-geglazuurde keramische tegels. 
Afspoelen niet nodig. 2 x 5L

MAXX INDUR2
SUPERBEVOCHTIGENDE 
ONDERHOUDSREINIGER VOOR  
HARDE VLOEREN

12 x 1L
Met uitstekende vuilabsorptie. Bevat in water oplosbare 
polymeren die een vuilbestendig laagje op de vloer achterlaten. 

2 x 5L

MAXX ISI2
VEELZIJDIGE STERKPRESTERENDE 
VLOERVERZORGER

2 x 5L
Gemakkelijk te gebruiken, werkt herstellend en is vrij van 
metaalzout en TBEP-plastificeermiddel.

MAXX FORTE2
VEELZIJDIGE VLOERSTRIPPER

2 x 5L
Veelzijdig gebruik voor meerdere toepassingen. Geschikt voor 
linoleumvloeren vanwege de licht alkalische pH-waarde.

Het MAXX2 programma biedt een volledige reeks CLP-volgzame, niet-geclassificeerde oplossingen die 
veiliger in het gebruik zijn en minder persoonlijke beschermingsmiddelen vereisen. Voor elke toepassing 
bieden deze innovatieve producten gemoedsrust en hogere prestaties op de locatie van de klant.



Het uitgebreide MAXX2 programma helpt  
reinigings- en hygiënenormen te optimaliseren
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Verhoog de productiviteit en efficiëntie met  
Mobilette® Vario flexx  
– de compacte, handige en volledig flexibele metgezel van het MAXX2 gamma.

Kantoren en openbare gebouwen zijn voor een aannemersbedrijf in gebouwonderhoud 
enkele van de meest complexe omgevingen om te reinigen.

Ecolab begrijpt uw dagelijkse uitdagingen:  

 Lichte tot gemiddelde reiniging van grote 
gebieden en oppervlakken.

 Ophaling en vervoer van grote hoeveelheden 
afval en recyclingmateriaal.

 Een enorm gebied van verschillende 
oppervlakken en vloeren, waaronder tapijt, 
keramische tegels, pvc en linoleum.

 De druk om minder vaak te reinigen maar 
hoge normen te handhaven.

 Zeer weinig opslagruimte voor 
reinigingsmiddelen.

Optimaliseer uw reinigingsprocedure  

Minder vaak reinigen, waaronder minder vaak 
nat reinigen, zorgt voor meer druk op de vereiste 
reinigingsresultaten. Dankzij de Mobilette® Vario 
flexx Hygiene met zijn reinigingsprocedure 
bestaande uit geïmpregneerde microvezelmoppen 
voor efficiënte reiniging in één keer kunnen er in 
minder tijd meer gebieden worden gereinigd.

Uw voordelen: 

 Kortere voorbereidingstijd in vergelijking 
met met traditionele systemen.

 Superieure hygiënenormen – in belangrijke  
ruimtes wordt nieuw reinigingstextiel 
gebruikt, wat de verspreiding van schadelijke 
bacteriën voorkomt.

 Er hoeft minder te worden gewassen 
aangezien alleen de benodigde hoeveelheid 
textiel en reinigingsoplossing wordt gebruikt.

 Emmers of water niet nodig.

 Ergonomisch en moeiteloos in het gebruik 
– populair bij schoonmaakteams aangezien 
natmaken, uitwringen en afspoelen niet 
nodig is.

 Zorgt voor de juiste perceptie – een 
werkstation dat er professioneel uitziet, 
geruisloos is en verbruiksartikelen buiten 
bereik van het publiek houdt.Neem contact op met uw Territory Manager voor meer informatie over de Mobilette® Vario flexx reeks

DAGELIJKSE KANTOORSCHOONMAAK VERTEGENWOORDIGT 48%  
VAN AL HET GEBOUWONDERHOUD DOOR EEN SCHOONMAAKBEDRIJF
Bron: EFCI-onderzoek (European Federation of Cleaning Industries, Europese federatie van schoonmaakbedrijven), 2007

tot 
zonder impregnatie met impregnatie

Water- en productbesparingen =



Ondersteuning van wereldklasse

Ecolab’s reinigingsexperts bieden 
ondersteuning van wereldklasse, 
waardoor de veiligheid en efficiëntie  
van uw team wordt verbeterd.

Ecolab begrijpt uw dagelijkse uitdagingen:  

 Lichte tot gemiddelde reiniging van grote 
gebieden en oppervlakken.

 Ophaling en vervoer van grote hoeveelheden 
afval en recyclingmateriaal.

 Een enorm gebied van verschillende 
oppervlakken en vloeren, waaronder tapijt, 
keramische tegels, pvc en linoleum.

 De druk om minder vaak te reinigen maar 
hoge normen te handhaven.

 Zeer weinig opslagruimte voor 
reinigingsmiddelen.

 Toegewezen Territory Manager 

 Waar nodig training en ondersteuning van uw 

sitemanagers en personeel

 Gemakkelijk te begrijpen, uitgebreid 

materiaal

 Compatibiliteitsgids zodat u het juiste 

product voor de taak kunt kiezen



Verbeter op  
veilige wijze uw  

REINIGINGSPRESTATIES  
met MAXX2

minder 
verpakking*

minder transport*

Tr
an

sp
o

rt
V

er
pa

kk
in

g
sv

o
lu

m
e

Beheers uw impact op het milieu.

www.ecolab.com
© 2015 Ecolab USA Inc. Alle rechten voorbehouden.

Niet-CLP-geclassificeerd:

*vergeleken met de concurrent met een 1% 

*vergeleken met de concurrent met een 1% 

 Prestaties
Eén van de hoogst presterende 
niet-CLP-geclassificeerde 
productgamma’s op de markt

 Efficiëntie 
De MAXX2 reeks wordt voornamelijk 
in lage concentratie gebruikt en kan 
dus de reinigingskosten reduceren

 Veiligheid
Kleurgecodeerd systeem en niet-
gevaarlijke producten 

Ecolab BVBA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Tel +32 2 467 5111
www.be.ecolab.eu

Ecolab BV
Iepenhoeve 7
NL-3438 MR Nieuwegein
Tel +31 30 60 82 222
www.nl.ecolab.eu


