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Hulp bij
Schoonmaken
Instructieboekje in woord en beeld
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Industrieweg 51

5145 PD Waalwijk 

Postbus 152

5140 AD Waalwijk

tel.: (0416) 337066

fax: (0416) 340265

e-mail: info@schwartzmans.nl

website: www.schwartzmans.nl

Deze handige gids is bedoeld om u een handje te helpen daar waar nodig 

is. Om de juiste producten te zoeken bij een probleem. Daarnaast staan er 

gebruiksaanwijzigingen en instructiekaarten in hoe u het beste een probleem 

op kan lossen.

www.schwartzmans.nl
24 uurs bestelgemak I Altijd tot uw dienst
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Van alle gemakken voorzien!
Daar we ons terdege bewust zijn dat niet altijd een investering verantwoord is in 

deze apparatuur of als u de materialen slechts incidenteel nodig heeft, hebben wij 

een verhuurafdeling die in uw behoefte kan voorzien. 

Informeer naar de mogelijkheden of kijk voor meer informatie op onze website:

www.schwartzmans.nl
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De Circel van Sinner
Bij het verwijderen van hechtend vuil kan van 4 factoren gebruik worden gemaakt:

chemie

mechanische 
actie

temperatuur

tijd

De pH-schaal
Korte tekst betreft de PH verdeling. Korte tekst betreft de PH verdeling. Korte tekst 
betreft de PH verdeling. Korte tekst betreft de PH verdeling.

De PH-schaal ziet er als volgt uit:

Afhankelijk van o.a. vuilsoort, afwerkmateriaal en keuze van methode kan een 

factorverdeling plaatsvinden.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

neutraal sterk alkalischsterk zuur

Service waar u recht op heeft!
In geval van storingen kunt u rekenen op vakbekwame monteurs die in een moderne 

werkplaats snel en deskundig het probleem oplossen. Ook keuringen en periodiek 

onderhoud worden verricht door gekwalificeerde technici. Daarnaast beschikken wij 

over een onderdelenmagazijn waardoor de reparatietijd van de meest gangbare 

merken schoonmaakmachines tot een minimum wordt beperkt.
 

Wij vinden dat wij als totaalleverancier u 

de service moeten bieden waar u recht 

op heeft. Daarom hanteren wij zeer 

klantvriendelijke uurtarieven.

Super scherp werkplaatstarief van € 39,50 

en een storingstarief van € 45,00. Indien 

op de machine een service abbonement 

zit, betaalt u ook bij storingen € 39,50.

Voorrijdkosten: € 0,50 per km.

Bij reparatie op locatie berekenen we 

15 min. extra aan voorbereidingskosten.

Merken die geserviced worden:

Cleanfix - Doman - Fimap - Ghibli - Hako

Numatic - Nilfisk - Oertzen - Tennant - 

TASKI. Overige merken in overleg.
 

Wij staan graag voor u klaar.

Team Schwartzmans

werkplAATS I SerVICeBuS I onDerDelen MAgAzIjn 

nen 3140 keurIng VAn MACHIneS en HAnDgereeDSCHAp
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ons volledig assortiment

TASkI Sani 100 n.C. conc

•  niet geclassificeerd, spoelreinigen
• ONT technologie, maximale kleurstof 
• bevat MDGA, waardoor 
 kalkbindende werking 
• neutrale gebruiksoplossinggoede 
 ontvetter 
•  voorkomt de opbouw van kalk- en 
 kalkzeep in zacht- en middelhard 
 watergebieden, zeer prettige geur

Dagelijkse reiniger

TASkI Sani Clonet

• toiletreiniger 
• verwijdert kalkresten en urinesteen  
• verdikt, waardoor beter hechting  
 aan glazuur, gebruik onverdund
• breng product aan onder rand,  
 laat 5-10 min inwerken, schrob  
 met borstel en spoel door
• niet mengen met chloorhoudende  
 producten, niet gebruiken op marmer!

Periodieke reiniger

TASkI Sani Ami

• krachtige, alkalische sanitairreiniger
• voor het verwijderen van 
 kalkzeepresten en huidvetten
• maak oppervlak van tevoren nat,  
 breng product aan op een grote  
 spons en bewerk de oppervlakken 
• niet laten inwerken, gebruik onverdund
• niet gebruiken op zuurgevoelige  
 oppervlakken (marmer)!

Periodieke reiniger

TASkI Sani Calc

• ontkalker voor sanitaire ruimten  
 (vloeren en wanden)
• snel en effectieve verwijdering van  
 kalk, gebruik onverdund 
• aanbrengen en laten inwerken op  
 ernstige vervuiling, cementvoegen  
 van tevoren nat maken, gebruik  
 spons om product te laten 
 schuimen

Periodieke reiniger

Basisadvies

Hard water

Kalkzeep/huidvet

Ontkalken toiletten

Ontkalken algemeen

Afvoerontstopper

Toiletblok

Urinoirtablet

Dagelijkse
reiniging

Periodieke
reiniging

Probleem
oplossers

Aanvullende
producten

TASKI Sani
100

TASKI Sani
Cid

TASKI Sani
Clonet

TASKI Sani
Ami

TASKI Sani
Antikalk

TASKI Sani
Calc

TASKI Sani
WC Premium

TASKI Sani
Acid

TASKI Sani
Flow

TASKI Sani
Bloc

TASKI Sani
Uribloc

Speciale schoonmaakmachines
Naast de traditionale schoonmaakartikelen hebben wij speciale machines als kauwgom-

verwijderaars, glazenwassystemen voor demiwater of zeer professionele hogedrukunits 

op aanhangwagens in het assortiment. Onderstaand een greep uit dit assortiment:

TASkI Swingo 150e

TASkI Swingo 450B

Cleanfix rA300e

• zeer compacte schrob/ 
 zuigmachine op kabel 220V 
• schrobt zowel in voorwaartse  
 als achterwaartse beweging 
• ideaal voor zeer kleine ruimtes  
 waar u niet kan wenden of 
 onder obstakels dient te 
 reinigen

• compacte schrob/
 zuigmachine
• ongeëvenaarde 
 schoonmaakcapaciteit
• eenvoud en ergonomie
• gemakkelijk dagelijks 
 onderhoud
• veelzijdigheid in toepassing

• kleine schrob/zuigmachine  
 van 230 volt 
• 2 schijfborstels voor alle  
 harde vloeren in woningen en  
 kleine kantoren 
• reinigt zowel bij voorwaartse  
 als achterwaartse bewegingen
• de machine heeft een 
 aansluitingsmogelijkheid voor  
 diverse accessoires

Bestelnr.: 912306

Bestelnr.: 912340

Bestelnr.: 936855

TASkI Swingo 350B

Taski Swingo 755 B eco BMS

Minny 16

• compacte schrob/
 zuigmachine
• gemak in kleine ruimten
•  effectiviteit in reiniging en 
 schoonmaak
• veiligheid en eenvoud
• betrouwbaarheid en 
 robuustheid

• schrob/zuigmachine op accu
• wendbaarheid en hoge 
 prestaties
• uitstekende reinigings- en  
 droogresultaten
• duurzaamheid en robuustheid
• eenvoud en gemak in 
 onderhoud

• zeer compacte schrob/zuig- 
 machine die door een batterij  
 wordt aangedreven
• schrobt en droogt de vloer in  
 één werkgang
• werktijd: 75 min. zorgt dat je  
 ruim 1500 mtr. kan schrobben  
 voordat de machine herladen  
 dient te worden
• incl. borstel, accu en lader

Bestelnr.: 912360

Bestelnr.: 912620

Bestelnr.: 901595
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ons kernassortiment

Taski Sprint n.C. conc

• niet geclassificeerd
• bevat ONT
• hoog gehalte kleurstof
• neutraal
• streeploos opdrogen

• doseerfles eenmalig
• navulflessen verkrijgbaar in:
 1ltr en 5 ltr

Dagelijkse reiniger

Basisadvies

Spiegels en ramen

Extra geur

Gebruiksklaar

Verticale oppervlakken

Minerale olie en vet

Dagelijkse
reiniging

Periodieke
reiniging

Probleem
oplossing

TASKI Sprint
200 conc

TASKI Sprint
Glass

TASKI Sprint
Emerel

TASKI Sprint
Performer

TASKI Sprint
Multi

TASKI Sprint
Speed

TASKI Sprint
Flower

TASKI Sprint
Multiuso

lotus professional en goede handhygiëne
Goede handhygiëne is de beste en eenvoudigste manier om verspreiding 
van infecties te voorkomen. Dispenser systemen, waarbij de gebruiker 
enkel het vel aanraakt dat hij of zij zelf gebruikt, voorkomen contaminatie.

SmartOne’s unieke kenmerken leveren ondernemers tastbare 
voordelen op. Volledig afgeschermde rol, geen verspilling, geen 
rommel, altijd een verzorgd toilet. Hoge capaciteit, hoeft minder vaak 
te worden bijgevuld dan alle andere dispensersystemen, ideaal voor 
drukbezochte toiletruimtes.

Ensure; In de kunststof dispenser plaatst u enSure Compact System 
toiletpapierrollen. Dit toiletpapier is hulsloos, waardoor u aanzienlijk 
minder afval heeft. De rollen hebben dezelfde diameter als traditionele 
rollen, maar zijn zeer strak gewikkeld: ze bevatten maar liefst 4,5 maal 
de hoeveelheid papier van een traditionele rol. Hierdoor bespaart u 
bovendien 65% in opslagruimte.

EnMotion is het nieuwe, geavanceerde touchless dispenser-systeem 
van Lotus Professional. Eén simpele handbeweging langs de 
elektronische sensor laat de handdoek automatisch uit de dispenser 
komen. Omgevingen waar hygiëne een absolute noodzaak is, zoals 
ziekenhuizen, biedt EnMotion de ideale oplossing.

NextTurn; de eenvoudige, maar elegante handdoekroldispenser geeft 
uw toiletruimte extra uitstraling. Door zijn betrouwbare snijmechanisme 
is het NextTurn handdoekrolsysteem heel makkelijk in gebruik. 
In combinatie met het bijbehorende papier met fraaie Lotusbloem 
embossing blijft het aantal navulbeurten beperkt en kunnen uw 
gasten genieten van de topkwaliteit die Lotus Professional 
producten bieden. Ideaal voor de horeca, de publieke sector, 
zorgsector en scholen.

JustOne servettendispensers zijn zo ontworpen dat uw gasten 
steeds één servet pakken. JustOne is zuiniger, hygiënischer en 
handiger dan andere servettendispensers. Het innovatieve systeem 
voldoet aan alle eisen die vandaag de dag aan Foodservice worden 
gesteld. Navullen is in een handomdraai gebeurd. JustOne biedt tot 
30% minder verbruik van servetten en is snel en gemakkelijk bij te 
vullen. Slechts een servet per keer.
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ons volledig assortiment

Basisadvies

Hard water

Zwembadreiniging

Hoogglanzende tegels

Minerale olie en vet

Organische olie en vet

Dagelijkse
reiniging

Periodieke
reiniging

Probleem
oplossing

TASKI Jontec
300 conc

TASKI Jontec
Asset

TASKI Jontec
Uniforte Plus

TASKI Jontec
Best

JD
Attack Plus

TASKI Jontec
Forward J-Flex

TASKI Jontec
Ceramica

JD
Artival

TASkI jontec 300 n.C. conc

• niet geclassificeerd
• maximale kleurstof
• bevat ONT technology

• doseerfles eenmalig
• navulflessen 
 verkrijgbaar in:
 1ltr en 5 ltr

Dagelijkse reiniger

TASkI jontec uniforte plus

• alkalische vloerreiniger
• zonder oplossingsmiddel 
 universeel toepasbaar
• aanbevolen dosering:  
 standaard 1.5%,   
 opvoeren tot 5% bij  
 ernstige vervuiling
• gebruik max 2% in  
 schrobzuigmachines, 
 voorzichtig bij geverfde  
 oppervlakken

Periodieke reiniger

De ideale combinatie!
U werkt graag in een hygiënisch schone keuken. Vaak kost het bereiken van het juiste 

niveau van hygiëne veel tijd en moeite. U wilt het liefst zo effectief en snel mogelijk 

hygiënisch schoonmaken. Dit bespaart tijd en geld, dit investeert u liever in uw klanten. 

Daarnaast is het van belang dat u voldoet aan de strenge wet- en regelgeving op het 

gebied van reiniging en desinfectie. Een hygiënisch schone keuken is natuurlijk een 

voorwaarde voor Voedselveiligheid maar ook de kwaliteit van uw producten.

Onze oplossing

Schwartzmans heeft de ideale combinatie voor u: Suma Total D2.4 en Suma Tab D4.

Suma Total D2.4 en Suma Tab D4 is een uiterst krachtige, combinatie van reiniging en 

desinfectie voor de totale keuken. Deze uitgekiende combinatie zorgt voor een perfect 

reinigingsresultaat en effectieve desinfectie. Suma Total D2.4 en Suma Tab D4 is in de 

gecombineerde oplossing eenvoudig toe te passen en het bespaart tijd en levert de 

hoogste kwaliteit.



M I C R O V E Z E L

7

wat is het Microvezel System?
Een compleet reinigingsconcept gebaseerd op de laatste technologische ontwikkelingen: 

ultra Microvezels

Ergonomisch I Eenvoudig & Effectief I Economisch I Ecologisch

 Toepasbaar bij het dagelijks reinigen van:
Vloeren I Sanitair I Interieur

W A S M I D D E L E N
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gebruikstips
• Verzamel de doeken & moppen altijd apart: Voorkomt pluisvorming op doeken!

•  Verwijder pluizen/haren/stof aan het einde van je taak met bv. een stofzuiger /  

 borstel of rubberen handschoen.

•  Bij hardnekkige vlekken: Sproei een beetje 

 water/product op het 

 oppervlak en niet op de doek!

• Nooit microvezel doeken & 

 moppen gebruiken op 

 oppervlakken  welke met een 

 was op basis van oplosmiddelen 

 zijn behandeld (bv. Pledge / 

 Liquid Wax).

• Microvezel NOOIT in combinatie 

 met chloor gebruiken (maakt 

 de microvezel kapot!!).

• Nooit wasverzachter toevoegen tijdens 

 het wassen. 

• En natuurlijk: Reinig altijd “van hoog naar laag & 

 van buiten naar binnen”.

Voor meer informatie betreft microvezel vraag naar een van onze adviseurs.

Heldere, frisse wasresultaten op een efficiënte, 
eenvoudige en veilige manier
Wassen is een dagelijks terugkerend ritueel dat veel tijd en energie kost. Fris en schoon 
wasgoed is wel een voorwaarde om succesvol te opereren. Wassen vormt een belangrijk 
deel van uw service, dat zo efficiënt en envoudig mogelijk moet gebeuren en niet te 
vergeten veilig moet zijn voor het personeel.

CLAX L5000E doseersysteem
Het CLAX L-5000E systeem is een geavanceerd modulair systeem voor het doseren van 
vloeibare textielverzorgingsproducten. Dit systeem is geschikt voor 2-6 verschillende 
textielverzorgingsproducten en is zeer veilig en eenvoudig te bedienen. 

CLAX SLC doseersysteem
Als u voldoende heeft aan één vloeibaar wasmiddel, dan kan dat in combinatie met 
onze bekende SLC-doseerpomp. Het Clax SLC doseersysteem biedt u betrouwbaarheid, 
precisie en flexibiliteit. Hoofdwasmiddelen handmatige dosering.
 
CLAX Microwash waspoeder 
Speciaal ontwikkeld voor het wassen van microvezelmateriaal.

CLAX Tabs

Voor meer gebruiksgemak, wastabletten voor zowel witte als bonte was.



INSTRUCTIEKAARTEN SANITAIR

8

VA AT W A S M I D D E L E N

13

keuken & Vaatwas
De perfecte balans tussen uitstraling en hygiëne 

Reiniging, hygiëne en desinfectie vormen het kenmerk van de professionele keuken. 

Het Suma Keukenhygiëne Systeem van JohnsonDiversey bestaat uit een uitgebalanceerd 

geheel aan dagelijkse en speciale producten, doseersystemen, hulpmaterialen, 

werkmethoden en controlesystemen. Voor zowel uw keukenapparatuur, uw materialen als 

uw vaatwasproces. Ontwikkeld om uw productiviteit te verhogen. Eenvoudig en effectief. 

Met Suma bereikt u de perfecte balans tussen uitstraling en hygiëne!
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Hygiëne- en patiënten veiligheid
Nosocomiale infecties (ziekenhuisinfecties) blijven nog steeds bestaan, evenals de 

bedreiging daarvoor. Voldoen aan goede handwas instructies om infecties te verminderen 

en door de hoge frequentie van beschikbare faciliteiten en aantal handwassingen wordt 

het personeel met de volgende issues geconfronteerd:

•  Hoe krijg je schone handen echter ook hoe voorkom je schrale en beschadigde 

 handen, niet wrijven maar deppen.

•  Voortdurend onderhoud door medisch personeel om zeep en papieren handdoeken 

 te vervangen.

•  Toegenomen productverbruik en afval.

Onderstaand wat extra producten voor de Zorgindustrie zoals: 

Desinfectans, washandjes, Suma Tab, Breakdown, Etah plus, Soft Care DES, 

desinfectie hand-alcohol, afvalzakken.

INSTRUCTIEKAARTEN INTERIEUR

9
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zeem/spons/sprayflacon

Bestelnr. 336025
Sanitairzeem rood

Bestelnr. 330011 
Schuurspons rose/wit

Bestelnr. 805150
Sprayflacon Sanitair

Bestelnr. 805013
ergo Spraykop rood

zeem/spons/sprayflacon

Bestelnr. 336026
Sanitairzeem blauw

Bestelnr. 333012 
Schuurspons blauw/wit

Bestelnr. 805160
Sprayflacon Sanitair

Bestelnr. 805011 
ergo Spraykop blauw

wisdoekhouder

Bestelnr. 822001
wisdoekhouder

Bestelnr. 822011
wisdoeken

Bestelnr. 822015
Forshaga rollen

ragebol kunstvezel

Bestelnr. 209010
ragebol kunstvezel

Sponzen/zeem

Bestelnr. 333050
Vlekkenspons

Bestelnr. 330000
Viscose spons Azella 86

Bestelnr. 333005
prof Viscose spons 
Azella 82

Bestelnr. 336030
Synthetische zeem

Handschoenen

Bestelnr. 607000 t/m 
607004 - mt. S t/m XXL 
Huishoudhandschoenen

Bestelnr. 607020 t/m 
607023
Hygiënische 
handschoenen

plumeau

Bestelnr. 206002
plumeau

waarschuwingsbord

Bestelnr. 801010
waarschuwingsbord

Veger 40 cm

Bestelnr. 260100
Veger rood

Bestelnr. 260105
Veger blauw

Bestelnr. 260110
Veger groen

Bestelnr. 260115
Veger wit

Vloertrekker - 50 cm

Bestelnr. 260450
Vloertrekker rood

Bestelnr. 260455
Vloertrekker blauw

Bestelnr. 260460
Vloertrekker groen

Bestelnr. 260465
Vloertrekker wit

Steel aluminium - 150 cm

Bestelnr. 260300
Steel rood

Bestelnr. 260305
Steel blauw

Bestelnr. 260310
Steel groen

Bestelnr. 260315
Steel wit

Schuurpads

Bestelnr. 823000 
Doodle-bug handblock

Bestelnr. 823001 
Doodle-bug floorblock

Bestelnr. 224010 
Steel

Bestelnr. 823010 
Schuurpad wit

Bestelnr. 823011 
Schuurpad rood

Bestelnr. 823013 
Schuurpad groen

Bestelnr. 823015
Schuurpad zwart

Hulpmaterialen bij reiniging
Zonder hulpmiddelen is er geen effectieve of efficiënte reiniging. Om die reden hebben wij 

een zeer breed en gedifferentieerd assortiment. Onderstaand een greep uit dit assortiment:

Kijk voor meer informatie op onze website:

www.schwartzmans.nl

D E B  I N S TA N T  F O A M

11

kant en klare oplossing!
Deb InstantFOAM™ is een nieuw product en heeft een bacteriedodende werking van 99,999%. 

De unieke formulering zorgt ervoor dat uw handen snel en effectief gedesinfecteerd worden. 

Het product op de handen aanbrengen en inwrijven en droogt vervolgens vanzelf op.

Zeer effectief

• desinfecterende werking en verspreidt zich eenvoudig over de handen

• doodt 99,999% van de meest voorkomende bacteriën en virussen in slechts 15 seconden

Gemakkelijk

• snelle en eenvoudige toepassing, geen water nodig – kan overal gebruikt worden

• verkrijgbaar in diverse verpakkingen, voor verschillende situaties

Prettig in gebruik

• bevat geen bindmiddelen zodat de huid niet plakkerig aanvoelt

• huid conditioners zorgen ervoor dat de huid zacht en prettig aanvoelt

• hypoallergeen – vermindert de kans op allergische reacties


