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Hoogwaardige
Poetsoplossingen
Gezonder. Veiliger. Productiever.



Samen creëren we een 
uitzonderlijke werkplek met: 
gezondere, veiligere en 
productievere oplossingen



Efficiënte oplossingen 

Waarom kiezen voor 
onze poetsoplossingen? 
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
is een vooraanstaand, wereldwijd 
leverancier van totaaloplossingen 
voor gezondheid, veiligheid 
en hygiëne. U kunt op ons 
vertrouwen voor betrouwbare, goed 
presterende poetsoplossingen. 

Dat komt doordat we 
ons toeleggen op:

• Persoonlijke dienstverlening, 
door met elke klant een goede 
relatie te onderhouden en door 
u te helpen met het vinden van 
de beste productoplossingen

• Consistente hoge kwaliteit, 
ondersteund door industrie- 
keurmerken 

• Onze wereldmerken WYPALL* 
en KIMTECH* zijn innovatief en 
betrouwbaar en maken een positief 
verschil op alle werkplekken.

• Duurzaamheid is altijd een integraal 
onderdeel van de manier waarop 
we onze producten ontwerpen, 
produceren en vervoeren

Begrijpen wat 
belangrijk is voor u 
Door onze samenwerking met klanten 
over de hele wereld, begrijpen we 
hoe belangrijk een betere efficiency 
voor u is. Dat is ook onze prioriteit.

We leveren een uitgebreid 
assortiment poetsoplossingen voor 
de meest kritieke en niet-kritieke 
taken, die leiden tot succes.

Uw efficiency komt 
op de eerste plaats 
Met meer dan 15 jaar ervaring op 
het gebied van poetsen, begrijpen 
we de druk van het beheersen 
van kosten zonder afbreuk te 
doen aan de hoge standaarden 
van hygiëne en productiviteit. 

Omdat uw efficiency voor ons op de 
eerste plaats komt, leveren we altijd:

• De meest geschikte producten 
voor al uw poetseisen 

• Kosteneffectiviteit, door u een keuze 
aan dispensers en uitvoeringen te 
bieden die u helpen het verbruik 
van poetsdoeken terug te brengen

• Geavanceerde technologieën, 
zoals HYDROKNIT* en 
AIRFLEX* Materiaal, die 
poetswerkzaamheden beter 
uitvoeren en de kosten van 
afvalverwijdering verlagen.
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Alles wat we doen bij Kimberly-Clark – van het helpen 
van mensen bij de zorg voor hun gezin tot het helpen van 
onze gemeenschappen en de zorg voor onze planeet – 
is verbonden met onze visie. We willen toonaangevend 
zijn in dingen die belangrijk zijn voor een beter leven.

Duurzaamheid 2022 is onze duurzaamheidsstrategie en een 
enorme mijlpaal, aangezien we dan ons 150e bestaan vieren.
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Duurzaamheid 2022

Onze poetsdoeken voor 
zwaardere taken

 wegen vijf keer minder 
 dan doorsnee poetsdoeken, 
 waardoor  

37% MINDER 
AFVAL  (per gewicht) 
wordt geproduceerd.

 absorberen twee keer 
zoveel als andere lichte, 
droge papieren doekjes, 
dus u verbruikt minder

Ons WETTASK* Systeem

 Het gebruik van 
oplosmiddelen tot  

WEL 20% 
verminderen en  
de VOC-emissies 
verlagen

Wist u 
dat?

OM IN ESSENTIËLE ASPECTEN VOOR EEN BETER LEVEN 
TOONAANGEVEND TE ZIJN IN DE WERELD

Sociale 
impact

Het welzijn 
van 25 miljoen 

mensen in nood 
verbeteren 

Bossen en 
vezels

Onze 
tissueproducten 
vernieuwen om 
hun voetafdruk 
in natuurlijke 

bossen tegen het 
jaar 2025 met 

50% te verlagen

Energie en 
klimaat

Broeikasgassen 
met 20% 
verlagen 

Afval en 
recycling

Onze instelling 
van geen afval 

uitbreiden

Leveran-
ciersketen

Onze toewijding tot 
mensenrechten, 

personeelsveiligheid, 
anti-corruptie en 

milieubescherming 
handhaven

WAARDE
Ons doel is om 

zowel sociale als 
financiële waarde 

te creëren

INNOVATIE
We werken samen 

om innovatieve 
ideeën te ontwikkelen 

en verandering op 
de lange termijn 

teweeg te brengen

TOEWIJDING
Onze prioriteiten en doelen komen 

voort uit WIE we van dienst zijn, 
WAT we doen en HOE we het doen



Wereldmerken waarop u kunt 
vertrouwen
Onze wereldmerken WYPALL* en KIMTECH* maken een betrouwbaar 
en positief verschil op alle werkplekken.

Het KIMTECH* Merk levert 
oplossingen voor het voorkomen 
van kruisbesmettingen voor 
gereguleerde industrieën. 

Met KIMTECH* komt 
procesbescherming op de eerste 
plaats dankzij onze hulpmiddelen 
voor het voorbereiden en reinigen 
van oppervlakken en persoonlijke 
beschermingsmiddelen.

Kies het merk KIMTECH*. 

Als u ergens aan begint, wilt 
u over de juiste hulpmiddelen 
beschikken, om de taak zo 
efficiënt en professioneel 
mogelijk te verrichten.

Waarom zou dat anders zijn als het 
gaat om de keuze voor poetsdoeken 
om oppervlakken te reinigen, voor 
te bereiden of te beschermen?

Uw keuze maakt verschil, zelfs voor 
de dagelijkse werkzaamheden. 

Kies het merk WYPALL*.



De poetsdoek kiezen die het 
beste in uw behoeften voorziet

Ons totale aanbod biedt veel opties voor verschillende prestaties, uitvoeringen en 
dispenseroplossingen. Door samen te werken, vinden we de beste poetsoplossing 
die naadloos aansluit op uw specifieke behoeften en werkzaamheden.

Denk bij de beslissing wat het belangrijkst is voor de te verrichten 
werkzaamheden, aan de volgende drie zaken.

01
Uw toepassing 

Welke poetseigenschappen hebt 
u nodig om uw werkzaamheden 
te verrichten?

• Uiterst absorberend, sneller en 
effectiever?

• Sterk en scheurvast?

• Bestand tegen oplosmiddelen?

• Geringe pluisvorming?

• Kleurcodering voor 
taakscheiding?

•  Disposable of herbruikbare 
producten?

02
Uw dispenser 
behoeften
Welk type dispenser hebt u nodig 
voor uw werkzaamheden?

• Past een systeem met grote 
capaciteit? Zoekt u juist een 
draagbare oplossing? Of past 
een hygiënische doek-voor-
doek dispenser het beste bij 
uw omgeving?

• Welke afmeting poetsdoek is 
het meest effectief, maar niet 
verspillend?

• Hebt u een speciaal systeem 
nodig om productschade terug 
te brengen of besmetting van 
poetsdoeken te voorkomen?

03
Afvalverwijdering 

Met wat voor soort 
afvalverwijdering moet u 
rekening houden?

• Hecht u waarde aan een lager 
verbruik en minder afval?

• Zijn betere poetsprestaties 
even belangrijk voor u als de 
gevolgen voor het milieu? 

• Neemt u gevaarlijke stoffen op?



In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de specifieke poetseigenschappen en 
het meest geschikte gebruik, waardoor u snel de poetsoplossing kunt identificeren 
die het beste in uw behoeften voorziet. Raadpleeg voor specifiekere voorbeelden de 
productpagina's. Wij zullen u helpen de juiste oplossing voor uw toepassing te kiezen. 

Productwijzer

* 1 = Zwakst – 10 = Sterkst

ABSORPTIE STERKTE* RUWE 
OPPERVLAKKEN 

OLIE EN VET OPLOSMIDDELEN GEMORSTE 
VLOEISTOFFEN 

STOF EN VUIL KWETSBARE 
OPPERVLAKKEN

PRODUCTOPLOSSING PAG.

BEPERKT GEBRUIK

1 WYPALL* L  
ESSENTIAL Poetsdoeken

p.14

1 WYPALL* L  
EXTRA Poetsdoeken

p.14

2 WYPALL* L  
ULTRA Poetsdoeken

p.15

2 WYPALL* L40 
Poetsdoeken

p.17

HERBRUIKBAAR

3 WYPALL* X50 
Poetsdoeken

p.19

4 WYPALL* X60 
Poetsdoeken

p.19

5 WYPALL* X70 
Poetsdoeken

p.20

6 WYPALL* X80 
Poetsdoeken

p.21

6 WYPALL* X90 
Poetsdoeken

p.22

SPECIALITEITEN

10 WYPALL* Microfiber 
Poetsdoeken

p.27

2
WYPALL* 

Geïmpregneerde 
Reinigingsdoeken

p.28

Taakspecifieke poetsoplossingen KIMTECH* Poetsdoeken p.29

Specifieke industriële oplossingen voor het reinigen van oppervlakken WETTASK* Systeem p.30
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Metaalindustrie

Wij begrijpen de druk van het beheersen van kosten zonder afbreuk te doen aan 
de hoge niveaus van efficiency en kwaliteit. Door samen te werken, kunnen we 
de effectiviteit van uw poetstaken optimaliseren en tegelijkertijd uw kosten en de 
hoeveelheid afval terugbrengen. We leveren een uitgebreid assortiment hoogwaardige 
producten die het gehele proces in de metaalindustrie ondersteunen:

Oppervlakvoorbereiding 
en metaalafwerking
Als een onderdeel of component 
is gemaakt, moet het oppervlak 
worden gereinigd en voorbereid, door 
bijvoorbeeld vlakschuren, staalstralen, 
reiniging met oplosmiddelen en 
chemische reiniging. Als het oppervlak 
eenmaal is voorbereid, kan een 
beschermlaag worden aangebracht. 
Hiervoor worden processen als verven, 
snijden of galvaniseren gebruikt.

Daarbij betrokken werkzaamheden zijn:

Reiniging van steriele omgevingen, poetsen met oplosmiddelen, 
oppervlaktereiniging en reiniging van kwetsbare oppervlakken

Productsuggesties: 

• WYPALL* X80/X90 Werkdoeken

• WYPALL* L EXTRA 

• WYPALL* L ULTRA Poetsdoeken 

• KIMTECH*/WETTASK* SXX Poetsdoeken

• KIMTECH* Microfiber Poetsdoeken 
voor oppervlakvoorbereiding

Metaalverwerking
Bij metaalverwerking worden processen gebruikt 
als slijpen, snijden, vormen en verspanen.

Daarbij betrokken werkzaamheden zijn:

Algemene poetstaken

Productsuggesties:

• WYPALL* X80/X90 Werkdoeken

• WYPALL* L EXTRA Poetsdoeken

• WYPALL* Geïmpregneerde Reinigingsdoeken

Assemblage
Als componenten worden 
samengevoegd om een 
eindproduct te vormen, door 
bijvoorbeeld vastbouten, 
vastklemmen, bevestigen, 
vastklinken of lijmen.

Daarbij betrokken 
werkzaamheden zijn: 

Algemene poetstaken

Productsuggesties: 

• WYPALL* X60 Poetsdoeken

• WYPALL* L ESSENTIAL 
Poetsdoeken

• KIMTECH* Disposable 
Microfibre Poetsdoeken

Onderhoud en 
geplande uitvaltijd
Als machines, gereedschap en 
fabrieksvoertuigen periodiek worden 
voorbereid, gerepareerd en gereinigd.

Daarbij betrokken 
werkzaamheden zijn: 

Algemene poetstaken

Productsuggesties: 

• WYPALL* X80/X90 Werkdoeken

• WYPALL* L EXTRA Poetsdoeken

• WYPALL* Geïmpregneerde 
Reinigingsdoeken



Correcties kosten de Europese autosector jaarlijks meer 
dan € 153 miljoen.1

We begrijpen het belang van de balans tussen een hoogwaardige reiniging en een betere productiviteit en 
winstgevendheid. Onze poetsoplossingen zijn ontworpen met het oog op de werkzaamheden en krijgen 
de klus in één keer met het gewenste resultaat geklaard. We hebben een assortiment poetsproducten 
die uw specifieke productiewerkzaamheden voor de automobiel-industrie beter ondersteunen:

Automobiel-industrie

Oppervlaktevoorbereiding en lakken
Als een onderdeel of component is gemaakt en het oppervlak moet 
worden gereinigd, voorbereid en afgewerkt, bijvoorbeeld tijdens de 
voorbereiding en het verven van panelen in de automobielindustrie. 

Daarbij betrokken werkzaamheden zijn: 

Beheerste en kritische reiniging van de omgeving, zoals 
pre-paint toepassingen in de automobielindustrie

Productsuggesties: 

• KIMTECH*/WETTASK* SXX Poetsdoeken

• WYPALL* L40 Poetsdoeken

• WYPALL* X80 Poetsdoeken

• KIMTECH* Poetsdoeken

Onderhoud
Als machines, gereedschap 
en fabrieksvoertuigen 
periodiek worden voorbereid, 
gerepareerd en gereinigd.

Daarbij betrokken 
werkzaamheden zijn: 

Algemene poetstaken

Productsuggesties: 

• WYPALL* X80 Poetsdoeken

• WYPALL* L EXTRA Poetsdoeken

• WYPALL* Geïmpregneerde 
Reinigingsdoeken

Assemblage
Als verschillende onderdelen 
of componenten aan elkaar 
worden gemonteerd om een 
frame of een eindproduct te 
maken. 

Daarbij betrokken 
werkzaamheden zijn:

Algemene poetstaken, 
beheerste en kritieke 
poetstaken, zoals 
motormontage

Productsuggesties: 

• KIMTECH*/WETTASK* SXX 
Poetsdoeken

• KIMTECH* Sealant 
Poetsdoeken

• WYPALL* Geïmpregneerde 
Reinigingsdoeken

• WYPALL* X80 
Poetsdoeken

Eindafwerking 
en levering
Als een eindproduct 
grondig moet worden 
gereinigd voordat het aan 
de klant wordt geleverd.

Daarbij betrokken 
werkzaamheden zijn: 

Zorgvuldige reiniging, 
poetsen, oppoetsen en 
algemene reiniging

Productsuggesties: 

• KIMTECH* Microfibre 
Poetsdoeken

• WYPALL* Geïmpregneerde 
Reinigingsdoeken

De genoemde producten zijn slechts suggesties. Voor de meest betaalbare en effectieve poetsresultaten, raden we klanten altijd aan een volledige analyse te doen van de 
locatiebehoeften en eventueel een test te doen. Vraag uw verkoopvertegenwoordiger naar de details. 

1.  ACEA 2012 - Europa produceert >17 miljoen voertuigen per jaar. Uitgaande van een defectencijfer van gemiddeld 3% en herbewerkingskosten van gemiddeld € 300, kosten herbewerkingen de industrie € 153 miljoen.
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Bijna 40% van alle werknemers in de EU1 geeft toe dat ze moe zijn op het werk, wat 
zou kunnen leiden tot 150 minuten productiviteitsverlies per werknemer per dag.2

1. OSHA Europa Bron 2. Derde gezondheidspijler.

We begrijpen dat binnen de productie- en onderhoudsomgevingen in de luchtvaartindustrie 
de operationele efficiency en omlooptijden constant moeten worden verbeterd, 
terwijl aan de vereisten van de industrie wordt voldaan. Ons op maat gemaakte 
assortiment poetsoplossingen kan een enorme bijdrage leveren aan de productiviteit, 
de personeelsveiligheid en het voorkomen van Foreign Object Debris (FOD).

Luchtvaart

Oppervlakte-
voorbereiding 
en lakken
Gecontroleerd poetsen in kritische 
omgeving, zoals verfafwerking 
in de luchtvaartindustrie

Productsuggesties: 

• KIMTECH* Poetsdoeken
voor de luchtvaart

• WETTASK* Navulbare
Poetsoplossingen

• KIMTECH* Poetsdoeken

Onderhoud, reparaties 
en revisies (MRO)
Van motoronderhoud tot werkplaatsen 
voor wielen en remmen of componenten 
- we hebben een ruim aanbod OEM
QPL gecertificeerde producten die
geschikt zijn voor iedere taak.

Daarbij betrokken werkzaamheden zijn: 

Algemene poets- en reinigingstaken

Productsuggesties: 

• KIMTECH* Poetsdoeken voor de luchtvaart

• WETTASK* Navulbare Poetsoplossingen

• WYPALL* X80 FOD Prevention Poetsdoeken

We begrijpen met welke uitdagingen 
u iedere dag te maken hebt om te
voldoen aan de omlooptijden en
onze producten zijn op maat gemaakt
voor de OEM’s om een bijdrage te
leveren aan het voorkomen van
FOD’s, het verlagen van VOC's en
het garanderen van een superieure
kwaliteit.

Assemblage / Eindassemblage
De assemblage van vleugels, grote delen van de romp van 
een vliegtuig, luchtvaartelektronica of kleine componenten, 
eindassemblage van het vliegtuig

Daarbij betrokken werkzaamheden zijn:

Beheerst en kritisch poetsen van de omgeving, VOC’s, 
FOD’s en statische elektriciteit vermijden

Productsuggesties: 

• KIMTECH* Poetsdoeken voor de luchtvaart

• WETTASK* Navulbare Poetsoplossingen

De genoemde producten zijn slechts suggesties. Voor de meest 
betaalbare en effectieve poetsresultaten, raden we klanten altijd aan een 
volledige analyse te doen van de locatiebehoeften en eventueel een test 
te doen. Vraag uw verkoopvertegenwoordiger naar de details. 



Voedselverwerkende industrie

Een betere beheersing van de kosten wil niet zeggen dat u concessies hoeft te doen aan hoge 
hygiënestandaards. Onze producten voor de voedselverwerkende industrie zijn ontworpen om 
te kunnen voldoen aan de strengste reinigingsprogramma's, met het oog op gebruiksgemak 
en snelheid, om uitvaltijd te minimaliseren en het succes van uw merk te ondersteunen. 
Tijdens de ontwikkeling hebben we rekening gehouden met iedere bewerkingsfase:

Machine-uitvaltijd kost voedselproducenten ongeveer € 125.000 aan verloren 
productie per jaar en € 1.055/uur zolang de apparatuur stilstaat.1

Onderhoud
Als machines, gereedschap en fabrieksvoertuigen 
periodiek worden voorbereid, gerepareerd 
en gereinigd.

Daarbij betrokken 
werkzaamheden zijn: 

Algemene poetstaken

Productsuggesties: 

• WYPALL* X80 Poetsdoeken

• WYPALL* L EXTRA
Poetsdoeken

• WYPALL* Geïmpregneerde
Reinigingsdoeken

Reiniging tijdens 
productwisselingen
Als een lijn wordt gebruikt om verschillende producten 
of smaken van hetzelfde product te maken, moet er 
bij productwisselingen tussentijds gereinigd worden 
om resten van het vorige product te verwijderen. 

Daarbij betrokken werkzaamheden zijn: 

Reinigen en drogen van machines

Productsuggesties: 

• WYPALL* X50 Werkdoeken

• WYPALL* X80 Werkdoeken

Dieptereiniging
Vaste tijden waarop een lijn wordt gestopt 
voor grondige reiniging en ontsmetting. 

Daarbij betrokken werkzaamheden zijn: 

Reinigen en drogen van machine 
apparatuur, chemisch reinigen

Productsuggesties: 

• WYPALL* X80 Poetsdoeken

• KIMTECH*/WETTASK* DSX Poetsdoeken

Reiniging van productieafval/
gemorste etenswaren
Als gemorste etenswaren of ingrediënten uit het proces 
moeten worden verwijderd om besmetting van het 
proces door ophoping van ingrediënten te voorkomen.

Daarbij betrokken werkzaamheden zijn: 

Opvegen van overtollige ingrediënten, gemorste etenswaren

Productsuggesties: 

• WYPALL* X50 Werkdoeken

1.  Digilib en Eurostats.
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In omgevingen waar hygiëne cruciaal is, kan ons uitgebreide assortiment poetsoplossingen 
helpen de verspreiding van infecties te minimaliseren en het vertrouwen van de patiënt te 
vergroten. Ze zijn de veiligste keuze om te helpen voldoen aan de reinigingsprotocollen in de 
gezondheidszorg en het beperken van kruisbesmetting en de verspreiding van zieketekiemen.

In heel Europa kosten ziekenhuisinfecties € 7 miljard, wat overeenkomt met 
16 miljoen extra dagen in het ziekenhuis per jaar.1

Gezondheidszorg

De genoemde producten zijn slechts suggesties. Voor de meest betaalbare en effectieve poetsresultaten, raden we 
klanten altijd aan een volledige analyse te doen van de locatiebehoeften en eventueel een test te doen. Vraag uw 
verkoopvertegenwoordiger naar de details. 

1.  Wereldgezondheidsorganisatie (WHO); 
Feitenoverzicht - Ziekenhuisinfecties.

Voedselbereiding 
en restaurants
Als poetssystemen nodig zijn in de 
ruimtes waar voedsel wordt bereid 
om gemorste vloeistoffen op te 
dweilen, oppervlakken af te nemen 
en de hygiëne van de faciliteiten 
van een restaurant te behouden.

Daarbij betrokken 
werkzaamheden zijn: 

Opdweilen van gemorste 
vloeistoffen, reinigen van 
apparatuur en oppervlakken

Productsuggesties: 

• WYPALL* X80 Werkdoeken

• WYPALL* X50 Werkdoeken

• KIMTECH*/WETTASK*
DSX Poetsdoeken

Onderhoud van 
de instellingen
Als onderhoud van de apparatuur in 
een instelling en openbare ruimtes 
vereist is om te beschermen tegen 
infecties en potentiële kruisbesmetting.

Daarbij betrokken 
werkzaamheden zijn: 

Algemene reiniging, 
desinfectie, taakscheiding

Productsuggesties: 

• WYPALL* X80 Poetsdoeken

• WYPALL* L EXTRA Poetsdoeken

• WYPALL* Geïmpregneerde
Reinigingsdoeken

• KIMTECH*/WETTASK*
DSX Poetsdoeken

• WYPALL* X50/X80 Werkdoeken

Reiniging en 
desinfectie
Als ruimtes in zorginstellingen, 
zoals afdelingen, behandelkamers 
voor patiënten, slaapkamers en 
verpleegafdelingen, moeten voldoen 
aan de hoogste niveaus van hygiëne.

Daarbij betrokken 
werkzaamheden zijn: 

Reiniging en desinfectie van 
oppervlakken, taakscheiding

Productsuggesties: 

• WYPALL* X80 Werkdoeken

• WYPALL* X50 Werkdoeken

• KIMTECH*/WETTASK*
DSX Poetsdoeken

Patiëntenzorg
Als een hoog verloop van patiënten 
snelle afdekoplossingen vereist en als 
reinigingsoplossingen nodig zijn om 
de persoonlijke hygiëne van de patiënt 
zo hoog mogelijk te houden.

Daarbij betrokken werkzaamheden zijn: 

Patiënten reinigen, drogen en desinfecteren

Productsuggesties: 

• WYPALL* L40 Poetsdoeken
- kwartgevouwen

• KIMTECH* Absorberende Handdoeken

• KIMTECH* Medical Wipes



STERK ABSORBEREND MATERIAAL

Dagelijkse poetstaken 
WYPALL* L ESSENTIAL

Veelzijdige poets- en reinigingstaken
WYPALL* L EXTRA

Grondige reinigingstaken 
WYPALL* L ULTRA

Drie productklassen, om de juiste poetsdoek voor 
de juiste taak te kiezen

Met ons WYPALL* L assortiment kunt u met het volste 
vertrouwen uw werk doen

Hoge standaarden 
voor hygiëne 
handhaven

Productiviteit 
verbeteren

Gebruikers tevreden 
houden

Reinigingsefficiency 
verbeteren

1.  Gebaseerd op onafhankelijk marktonderzoek.

Poetsdoeken voor 
eenmalig gebruik
Als u een poetsdoek voor eenmalig gebruik nodig hebt om 
gemorste vloeistoffen op te nemen, handen te reinigen 
en oppervlakken schoon te vegen, is dit assortiment een 
uitblinker. 

WYPALL* L Poetsdoeken absorberen 
twee keer zoveel als andere 
traditionele poetsdoeken. Dit 
betekent dat u 15% minder doekjes 
nodig heeft voor dezelfde taak.1

15%
MINDER 

VERBRUIK
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To be used for applications between 1-3/4” to 2” 

Airflex Logo Applications CMYK 2728 

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up 

STERK ABSORBEREND MATERIAAL

Beschikbare 
uitvoeringen:

Beschikbare uitvoeringen:

Kleuropties:

Kleuropties:

Technologie / Certificering:

Technologie / Certificering:

Ideaal voor:
• Verwijderen van lichte vervuiling, smeervrije

sprays en poetsen van afwerkingen
Poetsen van glas, gladde oppervlakken en reinigen
van gereedschap

• Snel opnemen van grote hoeveelheden vocht
Grote en snelle absorptie

• Veel uiteenlopende taken
Verschillende dispenseropties leverbaar, afhankelijk
van de taak

Ideaal voor:
• Gemorste olie

Neemt snel olie en vet op

• Poetsen van machines
Voor eenmalig gebruik voor zware poetstaken, zoals
machineonderdelen, gereedschap en apparatuur

• Handbescherming
Dikker dan traditionele poetsdoeken, waardoor ze de
handen beter beschermen tegen bijvoorbeeld
staalkrullen

• Grote hoeveelheden gemorste vloeistoffen
Grootste absorptiecapaciteit in zijn klasse

• AIRFLEX* Materiaal
Grote luchtkamers nemen snel meer water en olie op, 
zodat u minder doeken nodig hebt om de klus te klaren

• Zacht poetsen
Voor delicaat poetsen en verwijderen van stof en vuil

• Producten
7300  - 1 rol x 500 doeken   (38.0 x 23.5cm)
7301  - 1 rol x 500 doeken   (38.0 x 33.0cm)
7314  - 1 draagdoos x 280 doeken  (42.0 x 33.0cm)
7317  - 1 Rol x 1000 Doeken   (38.0 x 23.5cm)
7346  - 1 Rol x 1000 Doeken  (38.0 x 23.5cm)
7347  - 1 Rol x 1000 Doeken     (38.0 x 33.0cm) 

• Sterk en absorberend
Ons 3-laags AIRFLEX* Materiaal is bijzonder sterk en heeft 
een sterke absorptie voor veeleisendere taken

• Volumineus
Bevordert gebruik van minder doeken en leidt tot een betere 
kostenefficiency

• Producten
7426  - 1 rol x 750 doeken   (38.0 x 33.0cm)
7425  - 1 rol x 750 doeken   (38.0 x 23.5cm)  

Veelzijdige poets- 
en reinigingstaken 
WYPALL* L20 
EXTRA
Betrouwbare veelzijdige poetsdoek 
voor middelzware taken

Grondige 
Reinigingstaken 
WYPALL* L30 
ULTRA
Sterkte en absorptie voor zware 
poetstaken
Speciaal voor machine en apparatenbouw, staalkrullen, 
snippers, koelvloeistof en boor & snijolie.

STERK ABSORBEREND MATERIAAL



To be used for applications between 1-3/4” to 2” 

Airflex Logo Applications CMYK 2728 

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up 

Ideaal voor:
• Reiniging voor eindmontage

Gemorst water, spuit- en poetstoepassingen

• Veelzijdige toepassingen
Snel gemorst water opvegen, handen drogen en
reinigen, en rondom gebieden poetsen waar voedsel
wordt bereid

• Flexibele toepassing
Kan in verschillende gebieden op de werkplek
worden gebruikt

Beschikbare uitvoeringen:

Kleuropties:

Technologie / Certificering:

• Producten
7275  - 6 rollen centerfeed blauw  (300m x 19.5cm) 
7276  - 6 rollen centerfeed wit   (300m x 19.5cm)  

Dagelijkse 
poetstaken 
WYPALL* L10 
ESSENTIAL
Voordelig en veelzijdig voor lichte 
poetstaken
Budgetrollen voor de plekken waar kosten belangrijk zijn en 
verbruik op de tweede plaats komt.
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Het meest efficiënte doeksysteem 
voor in de keuken.
Verspilling is de grootste kostenpost en ergenis. Roll Controll helpt u dit te 
voorkomen door een efficiënt doek-voor-doek systeem.  

De oplossing: Roll Control 
Dispensersysteem
Minder risico op besmetting, verbeterde naleving van 
voorschriften en minder afval dankzij een beheerst 
verbruik. Ideaal voor in de keuken of horeca.

Producten
7490  - 6 rollen x 630 doeken wit  (38.0 x 18.5cm)
7491  - 6 rollen x 400 doeken wit  (38.0 x 18.5cm)
7492  - 6 rollen x 400 doeken blauw  (38.0 x 18.5cm) 
7494  - 6 rollen x 630 doeken blauw  (38.0 x 18.5cm)

1. RASFF 2013 Terugroepingen van voedsel - samenvatting (andere oorzaken: pesticideresten, mycotoxinen, 
zware metalen, samenstelling, oplichterij/fraude, vreemde deeltjes) 



SNEL ABSORBEREND MATERIAAL

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

1  In vergelijking met WYPALL* X80 Poetsdoeken, uitgaand van dezelfde hoeveelheid doeken

WYPALL* X90 
Poetsdoeken
Alternatief voor theedoeken. De 
de eigenschappen van textiel, 
maar niet de nadelen
(Altijd hetzelfde formaat, standaard absorbtie, ligt in gewicht & minder kans op 
ontvlamming van de poetsdoeken)

WYPALL* X90 Poetsdoeken verbeteren op efficiënte wijze de 
poetsprestaties op de werkplek: 

• Verminderen productafval
2 lagen geavanceerd HYDROKNIT* Materiaal zijn aan 
elkaar gehecht, wat zorgt voor volumineuzere, sterkere 
poetsdoeken die uw productafval met 35% kunnen 
verminderen1

• Krijgen de klus sneller geklaard
Door een combinatie van polyester- en houtvezels 
wordt met dit 2-laags materiaal een beter absorberende 
poetsdoek gemaakt, voor een snellere en effectievere 
reiniging

• Verlaagt het risico op schade aan het oppervlak 
Polyestervezels bieden een zachtere en comfortabelere 
poetsdoek, waardoor lastige gebieden eenvoudiger 
kunnen worden gereinigd

• Innovatieve, gecontroleerde uitgifte
Helpt de verbruikskosten te beheersen en afval verder te 
verminderen

• Producten
12889  - 1 rol x 450 doeken blauw  (32.0 x 30.0cm)
12891  - 1 draagdoos x 136 doeken blauw  (42.7 x 28.2cm)  

Ongelooflijk, dat slechts 
5 rollen WYPALL* X90 
Poetsdoeken 200 liter 
olie kunnen opnemen!

Ideaal voor:
• Uiterst absorberend

Om gemorste olie of water op te dweilen. 2-laags
materiaal biedt een betere absorptie.

• Eenvoudig reinigen van lastig bereikbare plekken
Voor machines en kleine onderdelen, dankzij goede
soepelheid

• Voelt aan als textiel
Zacht genoeg om de handen mee te reinigen

Beschikbare uitvoeringen

Kleuropties:

Technologie / Certificering:
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SNEL ABSORBEREND MATERIAAL

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

Snel en hoog absorptievermogen en grote 
scheurvastheid. 

•  Scheurvast, snel absorberend HYDROKNIT* Materiaal 
Sterk genoeg om de ruwste oppervlakken
te reinigen zonder kapot te gaan

• Bruikbaar met water en oplosmiddelen
Kunnen worden uitgespoeld en hergebruikt

• Uitvoeringen: grote rollen en gevouwen doeken Om aan 
uw behoeften te voldoen

• Producten
8373 - 1 draagdoos x 160 doeken blauw    (42.7 x 31.8cm)
8374 - 1 rol x 475 doeken blauw    (38.0 x 42.0cm)
8375 - 5 dozen x 80 doeken blauw    (42.6 x 23.1cm)
8377 - 1 rol x 475 doeken wit     (34.0 x 31.5cm)
8379 - 1 draagdoos x 160 doeken wit   (42.7 x 31.8cm)
8388 - 1 polybag x 50 doeken wit    (30.5 x 31.8cm) 

WYPALL* X80 
Poetsdoeken
Het alternatief voor witte tricot, 
lakenstof en versneden 
handdoekrollen

Ideaal voor:
•   Poetsen van zware machines

en onderdelen
Reinigen van ruwe oppervlakken zonder dat de
poetsdoeken scheuren

•   Onderhoudswerkzaamheden
Wegvegen van vet en olie, en opnemen van
zwaardere vervuiling

•   Voorbereiden van oppervlakken
Uitspoelbare poetsdoeken voor gebruik met
oplosmiddelen of water

Beschikbare 
uitvoeringen:

Kleuropties:

Eén WYPALL* X80 
Poetsdoek is sterk genoeg 
om een gewicht van 60 kg 
op te tillen.

Technologie / Certificering:

* voor geselecteerde producten



SNEL ABSORBEREND MATERIAAL

Herbruikbare en 
sterke poetsdoeken

Gemiddelde lomp

WYPALL* X80

WYPALL* X80 Poetsdoeken wegen 5 keer minder dan 
een gemiddelde lomp. 

Minder weggooien, minder kosten.

Onze HYDROKNIT* Technologie 
Gebruikmakend van ons gepatenteerde HYDROKNIT* 
Materiaal, worden de WYPALL* X Poetsdoeken gemaakt 
door met krachtige waterstralen zachte absorberende 
papiervezels te bundelen met extra sterk polypropyleen. 
Op die manier maken we poetsdoeken die hun vorm 
behouden en steeds weer gebruikt kunnen worden:

• Uiterst absorberend: ideaal om snel gemorste vloeistof-
fen op te dweilen, handen en machines af te vegen

• Sterk en duurzaam, zowel nat als droog: ideaal voor
zware taken

• Bestand tegen de meeste oplosmiddelen: ideaal om
oplosmiddelen op een oppervlak aan te brengen of af
te vegen

• Bevat geen hecht- of bindmiddelen, waardoor minder
resten op het oppervlak achterblijven

De herbruikbare WYPALL* X Poetsdoeken zijn absorberend, 
oplosmiddelbestendig en sterk genoeg om de zwaarste werkzaamheden te 
verrichten, en tegelijkertijd kosten- en tijdefficiënt. 

Onze POWERPOCKETS* 
Technologie
Onze unieke POWERPOCKETS* Technologie is nu 
beschikbaar in de meeste WYPALL* X70 en X80 
Poetsdoeken. Biedt een betere absorptie, voelt nog meer 
aan als textiel en heeft een betere poetskracht. 

De in het product verwerkte luchtkamers helpen vuil sneller 
en effectiever op te nemen, waardoor oppervlakken schoner 
worden en minder afval wordt gegenereerd.

5
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SNEL ABSORBEREND MATERIAAL

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

WYPALL* X70 
Poetsdoeken
Het alternatief voor witte 
poetslappen van lichte kwaliteit, 
gesorteerd en ongesorteerd

De slimme poetsdoek voor technische dienst, service en 
onderhoudsmonteurs. Zelfs als WYPALL* X70 Poetsdoeken 
nat zijn, blijven ze zacht en volumineus, en behouden ze 
hun vorm:

• Langdurige, efficiënte absorptie
Om snel vet, vuil en oplosmiddelen mee op te vegen

• Eenvoudig mee te werken
 Blijft zacht en duurzaam, nat of droog en kan met 
oplosmiddelen worden gebruikt

• Kostenefficiënt
Door gewoon uit te spoelen en opnieuw te gebruiken, 
genereert u minder afval

• Veelzijdig
 Houdt gereedschap en machines schoon en voldoet aan 
de eisen voor direct voedselcontact

• Producten
8383 - 1 draagdoos x 152 doeken wit  (42.7 x 31.8cm)
8384 - 1 Rol x 500 Doeken wit  (38.0 x 42.0cm)
8387 - 12 polybags x 76 doeken wit  (30.5 x 31.8cm)
8389 - 1 rol x 870 doeken blauw (34.0 x 31.5cm)
8390 - 1 dozen x 100 doeken blauw  (42.6 x 23.1cm)  

Ideaal voor:
• Zwaar onderhoud

Economische oplossing voor het opvegen
van olie, vet, vuil en oplosmiddelen van
oppervlakken en gereedschap

• Reinigen van gereedschap en machines
Verwijderen van snijvloeistoffen en
beschermen van onderdelen

• Metalen oppervlakken
Snel absorberend, zacht en volumineus voor
een gemakkelijke en efficiënte reiniging

Beschikbare 
uitvoeringen:

Kleuropties:

Technologie / Certificering:

* voor geselecteerde producten
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SNEL ABSORBEREND MATERIAAL

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

Beschikbare 
uitvoeringen:

Voor licht algemeen poetswerk, 
waar een papieren poetsrol 
tekort schiet
WYPALL* X50 en X60 Poetsdoeken, bedoeld voor lichte, 
algemene poetswerkzaamheden, inclusief het reinigen 
van ramen, zijn:

• Soepel en licht in gewicht
Voor het reinigen van kwetsbare onderdelen, het 
opnemen van kleine hoeveelheden gemorste 
vloeistoffen, het bereiken van plekken met lastige 
oppervlakken en het afvegen van handen

• Geschikt voor het aanbrengen van verdunners en 
oplosmiddelen
En toch sterk genoeg om lijm af te schrobben en olie en 
vuil te verwijderen

• Grootte afgestemd op lichtere werkzaamheden
Om consistente prestaties te bieden en te helpen afval 
en bedrijfskosten te verlagen

• Producten
6034 - 12 polybags x 76 doeken wit  (30.5 x 31.7cm)
6035 - 1 draagdoos x 200 doeken wit  (42.6 x 31.7cm)
6036 - 1 grote rol x 750 doeken wit  (38.0 x 42.0cm)
8370 - 1 draagdoos x 200 doeken blauw (42.6 x 31.7cm)
8371 - 1 grote rol x 500 doeken blauw (38.0 x 31.5cm)
8380 - 1 rol x 150 doeken blauw (42.0 x 24.5cm) 

WYPALL* X50/60 
Poetsdoeken

Ideaal voor:
• Aanbrengen van smeermiddelen en

precisiereiniging
Met gebruik van verdunners en oplosmiddelen.
Bereikt ook smalle richels en lastige
machineonderdelen

• Ramen wassen en poetsen
Stof, olie en vuil verwijderen

• Reiniging van onderdelen voor eindmontage
Een hoogwaardige afwerking leveren

Kleuropties:

Technologie / Certificering:



Ideaal voor:
• Periodieke industriële reiniging en algemeen

onderhoud
Opnemen van grotere hoeveelheden gemorste en
gelekte vloeistoffen

• Efficiënte reiniging van de proceslijn
Snelle opname van gemorste vloeistoffen, waardoor
de productie zo weinig mogelijk hoeft te worden
onderbroken

• Poetswerk met patiënten
De buitenlaag is zacht genoeg om handen en
gezicht af te vegen, waardoor hygiënisch eenmalig
gebruik wordt gestimuleerd om de verspreiding van
ziektekiemen te minimaliseren

Een WYPALL* L40 Poetsdoek 
absorbeert twee keer 
zoveel water als traditionele 
poetsdoeken en tot 37% meer 
olie.

Beschikbare uitvoeringen:

Kleuropties:

Technologie / Certificering:

Efficiënte algemene poetsdoek 
voor eenmalig gebruik
Dankzij onze technologie van de unieke Double Re-Creped 
(DRC) basisdoek, absorberen WYPALL* L40 Poetsdoeken 
vloeistoffen, olie, vet en grotere hoeveelheden gemorste 
vloeistoffen in snel tempo:

• Uiterst absorberende poetsdoek voor eenmalig gebruik
Unieke sponsachtige binnenlaag neemt vloeistoffen in
snel tempo op en blijft sterk als hij nat is

• Geschikt voor de meeste oppervlakken, inclusief
handen/gezicht
Met zacht aanvoelende buitenlaag

• Producten
7452 - 1 rol x 750 doeken wit (34.0 x 32.0cm)
7454 - 1 rol x 950 doeken wit (34.0 x 31.5cm)
7462 - 9 dozen x 90 doeken wit (25.0 x 41.0cm)
7471 - 18 pakken x 56 doeken wit (30.4 x 31.7cm)

Delicate 
poetstaken 
WYPALL* L40
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Uw alternatief voor 
ongesorteerde lappen.
Textiele poetslappen krijgen steeds meer kwaliteitsproblemen 
doordat er steeds meer syntetische materialen worden verwerkt 
in kleding. KCP biedt een breed assortiment poetsdoeken die als 
alternatief kunnen dienen.



SNEL ABSORBEREND MATERIAAL

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

Lichte en medium poetstaken 
voor gescheiden hygiënische 
reinigingstaken 
Snel, ultra-absoberend, scheurvast en gaat langer mee: 

• Vier kleurvarianten
 Eén voor iedere schoonmaaktaak, om het risico op 
kruisbesmetting te beperken en de naleving van 
hygiënevoorschriften te verbeteren

• Uitspoelen en opnieuw gebruiken
Optimaal gebruik waardoor de levensduur van iedere 
poetsdoek wordt verhoogd en de hoeveelheid afval en de 
gebruikskosten worden verlaagd

• De perfecte oplossing
in combinatie met onze AQUARIUS* Dispenser voor 
intergevouwen papieren doeken

• Producten
7441 - 6 Polybag x 50 doeken blauw (41.6 x 24.5cm)
7442 - 6 Polybag x 50 doeken groen (41.6 x 24.5cm)
7443 - 6 Polybag x 50 doeken geel (41.6 x 24.5cm)
7444 - 6 Polybag x 50 doeken rood (41.6 x 24.5cm) 

WYPALL* X50 Werkdoeken 
met kleurcodering

Ideaal voor:
• Werkzaamheden in de keuken, reinigen van tafels

en toonbanken
Reinigen van keukengerei en -apparatuur, opdoen
van olie en vet. Uitspoelen en opnieuw gebruiken,
lagere gebruikskosten

• Poetstaken in de gezondheidszorg
Kamers, toiletruimten en trays reinigen

• Het risico op kruisbesmetting beperken
Gekleurde poetsdoeken voor iedere ruimte/taak, om
de verspreiding van ziektekiemen in toiletruimtes,
klinische omgevingen en patiëntafdelingen te
beperken

Beschikbare uitvoeringen:

Kleuropties:

Technologie / Certificering:
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Speciale 
Reinigingsdoeken

Het WETTASK* Systeem helpt het risico op kruisbesmetting 
te beperken door doek-voor-doek uitgifte ten opzichte van 
de traditionele protocollen van herbruikbare poetsdoeken 
en desinfectiesystemen.

Prestaties ontwikkeld voor gecontroleerde omgevingen
Bepaalde gecontroleerde taken vereisen zeer specifieke poetsproducten 
en dispensers. Met dit in het achterhoofd, hebben we onze expertise en 
poetstechnologieën gebruikt om een taakspecifiek assortiment van topkwaliteit 
te maken dat kan helpen de efficiëntie en productiviteit te maximaliseren en de 
kosten voor poetsdoeken en oplosmiddelen te verlagen. 

• WYPALL* Microfiber Poetsdoeken
Ontwikkeld voor schoonmaakprofessionals, voor het snel
opnemen en insluiten van vuil. Ideaal voor kantoren, de
gezondheidszorg en de hotel-, restaurant- en catering-industrie.

• WYPALL* Geïmpregneerde
Reinigingsdoeken
Draagbaar systeem met natte poetsdoeken zonder
oplosmiddelen. Direct klaar voor gebruik, altijd en overal
Ideaal voor industriële productieomgevingen en de
transportindustrie.

• KIMTECH* Poetsdoeken voor
oppervlakvoorbereiding
Bieden precisie en betrouwbaarheid tijdens beheerste
en kritische reinigingswerkzaamheden in de
transportindustrie en industriële productieomgevingen.
Herbruikbaar.

• KIMTECH* Poetsdoeken
Sterke, pluisarme poetsdoeken voor
oppervlakvoorbereiding met chemicaliën en
oplosmiddelen in de transportindustrie en industriële
productieomgevingen. Herbruikbaar.

• KIMTECH* Poetsdoeken voor WETTASK*
Systemen
Navulbaar, volledig afgesloten poetssysteem dat u meer
controle biedt over het gebruik van oplosmiddelen /
desinfectiemiddelen en over de kosten van het poetsen.

• KIMTECH* Poetsdoeken voor de
luchtvaart
We bieden deskundige oplossingen, speciaal ontwikkeld
voor de precisiestandaard van luchtvaarttaken.



WYPALL* Microfiber 
Poetsdoeken

WYPALL* Microfiber 
Poetsdoeken nemen 8 keer 
hun gewicht in vloeistof op.

Ontwikkeld voor 
schoonmaakprofessionals
Onze WYPALL* Microfiber Poetsdoeken kunnen voor herhaald 
gebruik maar liefst 300 keer worden gewassen, zonder 
afbreuk te doen aan de prestaties. Daarom zijn deze doeken 
de goedkopere keuze voor drukke schoonmaakprofessionals: 

• Geen chemicaliën voor het schoonmaken nodig
Daardoor worden uw jaarlijkse schoonmaakkosten
teruggebracht en bent u milieubewuster bezig

• Vier kleurvarianten, voor een eenvoudige taakscheiding
Helpen kruisbesmetting te beperken

• Ontworpen om vuil van oppervlakken af te nemen en in
te sluiten
Voor een snellere en efficiëntere reiniging

Ideaal voor:
• Het schoonmaken van bureaus en oppervlakken

Effectieve opname en insluiting van vuil

• Reiniging van ramen en spiegels
Groene Microfiber Poetsdoek met een gladde structuur,
voor streepvrije, weerspiegelende oppervlakken

• Beperking van het risico op kruisbesmetting
Eén gekleurde poetsdoek per taak, om de klinische
hygiëne hoog te houden

Beschikbare uitvoeringen:

Kleuropties:

Veel grotere reinigingskracht
Microfiber Poetsdoek Katoenen Poetsdoek

Oppervlak is schoon,  
droog en glimt

Neemt vocht 
en vuil op en 
sluit het in

Verplaatst 
vuil en vocht 
alleen

Oppervlak is vies en nat

Technologie / Certificering:
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2

1.  De geweven structuur en het
geavanceerde reinigingsproduct
breken hardnekkig vuil effectief
af en lossen het op

2. De absorberende laag zuigt het
vuil op en houdt het vast zodat
het niet opnieuw op de handen
terecht komt

3. Het gladde oppervlak
verwijdert het resterende vuil
en verzorgt de handen met
vochtinbrengende bestanddelen

Een stevige robuste doek, waarbij 
één doek het werk kan doen
Ideaal voor productie-, techniek-, onderhouds-, transport- en 
andere dienstverlenende industrieën:

•  Verwijdert hardnekkig vet en vuil in één eenvoudige stap 
Gels, lompen, zeep en water zijn niet nodig

•  Effectief vochtinbrengend systeem
Speciale formule van natuurlijke en essentiële bestanddelen 
om een droge huid te voorkomen

•  Speciaal ontworpen materiaal
Voor een snelle, effectieve en goedkope reiniging

• Producten
7772 - 6 bussen x 50 doeken groen (27.0 x 27.0cm)
7775 - 6 emmers x 90 doeken groen (27.0 x 27.0cm) 

WYPALL* Geïmpregneerde 
Reinigingsdoeken

Ideaal voor:
• Beschermen van handen en voorkomen van een

droge huid
Oplosmiddelvrij met vochtinbrengers

• Verwijderen van olie, vet en vuil van handen,
gereedschap en machines
Sterk en duurzaam

• Verminderen van afval
Gecontroleerde doek-voor-doek uitgifte

• Doek van extra groot formaat
27.00cm x 27.00cm

Beschikbare uitvoeringen:

Kleuropties:

Technologie / Certificering:



Keuze uit:
• Kleefdoeken

Verwijderen van slijpstof in industriële en
productieomgevingen

• Sealant Poetsdoeken
Non-woven open structuur, ideaal voor het afnemen
van afdichtmiddelen van gereedschappen en borstels

• Microfiber Poetsdoeken
Voor polijst- en poetstaken in de automotive; deze
kostenefficiënte, wasbare hoogwaardige polyester/
polyamide poetsdoek rafelt niet

• Poetsdoeken
Sterke pluisarme poetsdoeken, ideaal voor herhaald
gebruik met chemicaliën en oplosmiddelen.

Beschikbare uitvoeringen:

Technologie / Certificering:

Kleuropties:

KIMTECH* 
Poetsdoeken
Ons KIMTECH* Poetsdoeken 
assortiment voorziet in uw 
taakspecifieke behoeften:

KIMTECH* Poetsdoeken voor 
oppervlakvoorbereiding 
Als precisie en betrouwbaarheid van essentieel belang 
zijn, presteert het KIMTECH* merk. Het merk biedt 
reinigingsoplossingen voor kritische taken in de 
transportindustrie, gezondheidszorg en productieprocessen. 
De doeken bieden controle en consistentie als die het 
hardst nodig is. 

KIMTECH* Poetsdoeken
Sterke pluisarme poetsdoeken voor oppervlakken 
ontwikkeld voor herhaald gebruik, voor het schoonmaken 
met chemicaliën en oplosmiddelen. Uitstekend voor het 
opnemen van olie en vet, en ideaal voor:

Drukwerk en laktoepassingen in de automobielindustrie 
Poetsdoek is 100% siliconenvrij 

Producten
7622  - 
7643  - 
7644  - 

* Blauw, Groen en Geel zijn alleen voor microvezel

*
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WETTASK* Navulbaar 
Poetssysteem
Ieder detail is goed uitgedacht. 
Veilig, simpel en betrouwbaar

Productiviteit
• Gebruiksklaar systeem bespaart

medewerker tijd en moeite

• Biedt flexibiliteit voor gebruik van
ieder willekeurig oplosmiddel/
chemicaliën waar de voorkeur naar
uitgaat

• Veelzijdig en draagbaar

Winstgevendheid
• Zeker 20% lager

oplosmiddelenverbruik

• Lagere kosten van
afvalverwijdering

• Doek-voor-doek uitgifte

Gezondheid en 
veiligheid
• Verkleint uw voetafdruk op het

milieu door minder VOC's

• Zelfsluitend deksel beperkt
blootstelling aan oplosmiddelen

• Vergroot de personeelsveiligheid

VOC uitstoot terugbrengen tot 
een minimum en verspilling van 
oplosmiddelen verminderen

Duurzaam, zelfsluitend deksel en 
afsluiting. Tweedelig dekselsysteem 
met een primair deksel voor een 
veilige sluiting van de emmer en 
een extra klep voor een flexibele 
doekuitgifte en afsluiting van gebruik 
tot gebruik.

Vermindering verbruik 
oplosmiddelen

Luchtdichte afsluiting brengt afval 
door overbewerking met 20% 
terug tot een minimum, aangezien 
minder oplosmiddel wordt gebruikt.

Visueel management

Flexibel systeem met individuele 
kleurcodering om snel en eenvoudig 
te zien welk oplosmiddel wordt 
gebruikt. 
Gevarenlabel, zodat uw werknemers 
alle relevante informatie 
(poetsdoekcode, productnaam, 
gevaarlijk bestanddeel, risico's, enz.) 
duidelijk kunnen identificeren.

Efficiënter zijn

Twee ringen met verschillende 
openingen voor een efficiënt 
gebruik van oplosmiddelen en 
uitgifte van doeken, afhankelijk van 
de gekozen rol.

Keuze van chemische 
stof

Navulbare emmer gevuld met 
gekozen basismateriaal en 
oplosmiddel naar keuze.

Betere opslag

Stapelbare emmers ter besparing van 
opslagruimte en beheersing van de 
kosten.



 

Ideaal voor:
• Poetsen van industriële oppervlakken

Met gebruik van het oplosmiddel naar keus

• Oppervlakvoorbereiding
Met gebruik van oplosmiddelen en agressieve
chemicaliën

• Oppervlaktereiniging in de gezondheidszorg
Een alternatief op spuitbussen, minder afval en betere
kostenbeheersing

Beschikbare uitvoeringen:

Kleuropties:

Eén emmer...
en een keuze aan poetsdoeken

Maak de juiste keuze
De poetsmaterialen die u kiest, kunnen een 
enorme invloed hebben op de kracht van het 
desinfectiemiddel. Met slechts 1,75 l van uw 
desinfectiemiddel in combinatie met onze 
WETTASK* DS/DSX Poetsdoeken kunt u een 
oppervlakte van 250 m² of meer desinfecteren. 

Uit tests uitgevoerd over een periode van 
4 weken, zijn de uitstekende prestaties van 
zowel KIMTECH* / WETTASK* DS als DSX 
gebleken.

   Uitstekende prestaties gedurende 
de volledige 4 weken

   Minimale reductiefactor  
om voor de test te slagen

Tijdbesparend Compatibel met 
oplosmiddel / 

desinfectiemid-
del

Geen dampen

  Desinfectiemiddel A bevat  
(Benzalkoniumchloride + Glucoprotamine2) 

  Desinfectiemiddel B bevat   
(Glutaral + Benzyl-C12-18-
alkyldimethylammoniumchloride + 
Didecyldimethylammoniumchloride) 

  Desinfectiemiddel C bevat   
(Benzyl-C12-18 
alkyldimethylammoniumchloride + 
N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropeen 
-1,3-diamine)

Technologie / Certificering:
BMS 15-5F / AMS 3819B 

(voor Poetsdoeken voor de 
luchtvaart)

Toepassing/Industrie Omschrijving Nuttige informatie Compatibel

Industrieel/
Gezondheidszorg

KIMTECH*/WETTASK* 
SXX Poetsdoeken

Voor het poetsen en voor-
bereiden van industriële 
oppervlakken en opper-
vlakken in de gezondheids-
zorg met gebruik van een 
oplosmiddel, chemische 
stof en reinigingsmiddel 
naar keus

MEK, Isopropanol, 
Aceton, n-Heptaan, 
Ethanol, Ethylacetaat, 
Xylol, Cyclohexaan, 
Trichlormethaan 

BMS 15-5F en  
AMS 3819B 
gecertificeerd

Luchtvaart

Doeken voor 
toepassing van 
chemische stoffen in de 
luchtvaart

Algemene poetstaken, 
oppervlaktevoorbereiding, 
reiniging met oplosmidde-
len, voorwassen 

Siliconenvrij en antistatisch

Luchtvaart

KCP Poetsdoeken 
voor schurende 
oppervlakken in de 
luchtvaart

Poetsdoeken voor 
schurende oppervlakken

Duurzame poetsdoek voor 
gebruik op oneffen metalen 
oppervlakken

Siliconenvrij

Gezondheidszorg KIMTECH* / WETTASK* 
DSX Poetsdoeken

Poetsdoek met open 
vezelstructuurtextuur 
voor verhoogde opname 
van vuil, ideaal voor het 
opruimen van gemorste 
(semi vaste) vloeistoffen

Te gebruiken met 
desinfectie- en 
schoonmaakmiddelen

Gezondheidszorg
KIMTECH* / WETTASK* 
DS Poetsdoeken 
Navulling

Geschikt voor het opruimen 
van gemorste vloeistoffen 
op gladde oppervlakken

7767 + Desinfectiemiddel A, B en C
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A B C

A B C

A B C

A B C

A B C
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7762 + Desinfectiemiddel A, B en C

29



Kleuropties:

KI
M

BE
RLY

-CLARK PROFESSIONAL*

FOD PREVENTIO

N

Hoewel de voorbereiding en reiniging van 
oppervlakken maar een zeer klein deel uitmaken 
van de volledige productie-, reparatie- en 
onderhoudsprocessen van vliegtuigen en 
apparatuur, begrijpen we dat ze net zo 
belangrijk zijn en precieze producten vereisen 
die aansluiten op uw behoeften.

KIMTECH*/WYPALL* 
Poetsdoeken voor de 
luchtvaart

KCP Poetsdoeken voor 
schurende oppervlakken in de 
luchtvaart
• Uiterst duurzame poetsdoeken voor de

ruimtevaart, specifiek ontworpen voor
schurende oppervlakken.

Pluisarme poetsdoeken voor 
veeleisende taken
• Geavanceerd materiaal voor een

optimale controle van pluisvorming en
extraheerbaar materiaal.

Poetsdoeken voor algemeen 
gebruik en chemische 
toepassingen
• Een eenvoudig in te voeren

LEAN reinigingsoplossing
voor afvalvermindering en
productiviteitsverbetering bij algemene
reiniging.

• Beter beheerste uitgifte en toepassing
van oplosmiddelen voor minder afval
en betere algemene prestaties dan met
traditionele emmer-/tanksystemen en
vochtige disposable opties.

WYPALL* X80 FOD Prevention 
Poetsdoeken
Onze nieuwe en innovatieve poetsdoek ter 
bestrijding van Foreign Object Debris (FOD) in de 
luchtvaartindustrie. 

Een optisch glansmiddel in combinatie met een sterk 
absorberende en scheurvaste WYPALL* X80 Poetsdoek, 
voor veilig en efficiënt poetsen in kritieke omgevingen:

• Voor algemene poetstaken, maar ook voor gebruik
met oplosmiddelen en de meeste chemicaliën

• Antistatisch, siliconenvrij en pluisarm

• Detecteerbaar in donkere omgevingen met een UV
golflengte van 365 nm

• Rollen en doek-voor-doek uitgifte uitvoeringen
Beschikbare uitvoeringen:

Technologie / Certificering: BMS 15-5F / AMS 3819B



1  voedselverwerkende industrie

Reiniging kan van invloed 
zijn op winstgevendheid en 
efficiency1

• Doek-voor-doek afgifte = Minder afval
• POWERPOCKETS* Technologie = Reinigingskracht
• Mobiele dispenseropties = Efficiency

De gecombineerde oplossing: 
WYPALL* X80 Plus Werkdoeken 
& WYPALL* Dispenser voor 
kwartgevouwen poetsdoeken

Wandmontage Buismontage Tafelblad
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Dispensers

Draagbaar dispensersysteem 
ontworpen voor alle omgevingen
Past een systeem met een grote capaciteit, een 
draagbare dispenser of een hygiënisch doek-voor-
doek systeem dispenser het best in uw omgeving? 
We hebben een compleet assortiment praktische en 
innovatieve dispensers ontwikkeld die het best passen 
bij uw individuele werkomgeving. 

Tijdens het gehele ontwerpproces wordt altijd 
goed nagedacht over uw behoeften op het 
gebied van gebruik, hygiëne, afval, onderhoud 
en kostenefficiency. En natuurlijk houden we 
rekening met het voorkomen van productschade en 
kruisbesmetting. Op die manier maken we het voor u 
gemakkelijk om een betrouwbare dispenser te kiezen.

Draagdoos
Mobiel systeem voor 
gecontroleerd gebruik voor 
reinigen of poetsen als u 
onderweg bent.

Pop-up Doos
Flexibel systeem voor gecontroleerd 
gebruik, ideaal voor reinigen of poetsen 
als u onderweg bent. Het systeem 
biedt een gecontroleerd gebruik en 
beschermt de poetsdoeken in de doos.

Gevouwen / kwartgevouwen
Meerdere dispenserposities voor 
beschikbaarheid ter plaatse, voor 
minder bewegingsverspillingen 
Compatibel met hygiëne- en 
veiligheidsnormen.

Roll Control Dispenser
Hygiënische doek-voor-doek 
uitgifte, ideaal voor voedselzones 
Voorzien van gemakkelijk, snel 
bijvulsysteem vanaf de voorkant en 
hygiënisch afneembaar oppervlak 
dat voldoet aan HACCP.

Combirol
 Hygiënische uitgifte van meerdere 
doeken, ideaal voor omgevingen 
waar voedsel wordt bereid. 
Voorzien van gemakkelijk, snel 
bijvulsysteem vanaf de voorkant 
en hygiënisch afneembaar 
oppervlak dat voldoet aan HACCP.

Multi-Box
Biedt direct beschikking over 
poetsdoeken voor noodgevallen met 
gemorste vloeistoffen.

Mobiele Poetsdoek 
Dispenser – Grote rol

WETTASK* Emmer voor 
poetsdoeken op een rol 
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Samen creëren 
wij Exceptional 
Workplaces* 

Bij KIMBERLY CLARK PROFESSIONAL* verkopen we niet alleen geweldige producten, maar 
bieden we ook inzichten, ondersteuning en een nieuwe kijk met volledige serviceoplossingen 
te bieden die u helpen de uitstraling van uw werkplek te veranderen.

Hoe doen we dit? Het begint met een andere invalshoek: we verwoorden opnieuw waar een werkplek om 
kan en moet draaien. De werkplek is niet slechts een plaats waar uw medewerkers komen werken, maar een 
plek waar ze zich veilig en gezond voelen en geïnspireerd worden om zo productief mogelijk te zijn.

Onze volledige serviceoplossingen bieden u iets wat veel waardevoller is dan alleen 
producten: gezondere, veiligere en productievere werkplekken. 

Wij noemen dat Exceptional Workplaces*

Gezonder Veiliger Productiever

Gezondere werkplekken
Bedrijven moeten steeds vaker werken met minder 
personeel; hierdoor is het van essentieel belang om 
het welzijn en de gezondheid van hun medewerkers 
in de gaten te houden en hygiëne op de werkplek te 
bevorderen. We bieden u de hulpmiddelen die:

 • de inzet van medewerkers verhogen

• het ziekteverzuim terugdringen

• de productiviteit verhogen

Hogere productiviteit
We begrijpen maar al te goed hoe belangrijk het is 
om manieren te vinden om de kosten te verlagen 
en de winstmarges te verbeteren. Vanuit deze 
gedachte zijn onze producten ontwikkeld om:

• efficiënter te zijn

• papierafval te verminderen

• opslagruimte te verminderen

Dit alles bespaart u tijd en helpt u om 
de kosten te verminderen. 

Ga voor verdere informatie naar www.kcprofessional.nl



Veiligheid
Wij zijn een uitstekende bron voor actuele 
veiligheidsinformatie en wij kunnen u helpen om 
op de hoogte te blijven van de meest actuele 
veiligheidsonderwerpen - om de productiecontinuïteit 
te handhaven, verloren werktijd te minimaliseren en u 
voor te bereiden op situaties die een bedreiging vormen 
voor de veiligheid van uw personeel.

Poetsoplossingen
Wij weten dat het verbeteren van efficiency belangrijk 
voor u is. Dit is en blijft dan ook onze hoogste prioriteit. 

Door samen te werken, kunnen onze poetsoplossingen 
de uitdagingen op uw werkplek effectiever aangaan.

Toiletruimteoplossingen
Wij zijn toonaagevend op het gebied van toiletruimtes. 
We streven naar het leveren van superieure hygiëne en 
een indrukwekkend en innovatief productassortiment 
dat aansluit bij uw imago.



Ga voor meer informatie over Exceptional Workplaces*  
naar: www.kcprofessional.nl
®/"Handelsmerken van Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ©2016 KCWW Publicatiecode ID5131.03 NL 12.16

Onze belofte

Bij ons gaat het om mensen.  
Want mensen zijn het belangrijkste bedrijfs-
middel.

Zij leveren het werk op de werkplek.  
En wij maken hun werkplekken uitzonderlijk.

Exceptional Workplaces*
Gezonder, Veiliger, Productiever.

Plaats vandaag nog uw bestelling bij uw plaatselijke distributeur
Een plaatselijke distributeur zoeken op www.kcprofessional.nl/zo-kunt-u-bestellen

www


	Untitled
	Untitled



