Hand Care
Assortiment

Bescherming
Omschrijving

Voordelen

Eigenschappen

Verpakking & artikelnummer

Beschermende crème.
Ideaal voor zowel natte
als droge toepassingen

• vormt een beschermende
laag tegen schadelijke
stoffen
• voorkomt dat bacteriën de
huid binnendringen
• maakt het makkelijker om
de handen te wassen
• verbetert grip

• bevat geen parfum
• siliconenvrij
• pH - neutraal

tube 250 ml
One2clean cartridge 1,5 ltr

Omschrijving

Voordelen

Vervuilingen

Verpakking & artikelnummer

Classic

Handreinigingsgel met
microkorrels

• extra reinigingskracht,
dankzij huidvriendelijke
microkorrels
• effectieve reiniging van
zwaar olievervuilde handen
• bevat oplosmiddel

Kan gebruikt worden voor:
• middelzware vervuilingen
• olie, vetten, smeer, bitumen
en rubber

pot 600 ml
pot 2,8 ltr met pomp
blik 4,5 ltr
emmer 5 ltr
emmer 15 ltr
emmer 30 ltr
vat 60 ltr

00043059
00043084
00043023
00043057
00043007
00043020
00043074

Special

Oplosmiddelvrije
handreinigingspasta

• extra werkzaam,
dankzij huidvriendelijke
microkorrels
• oplosmiddelvrij
• gebruik op natte handen

Kan gebruikt worden voor:
• middelzware tot zware
vervuilingen
• smeermiddelen, diesel,
remvloeistof, cement en
roest

flacon 500 gr met pomp
pot 550 gr
can 2,7 kg met pomp
pot 2,8 kg met pomp
blik 4,2 kg
emmer 5 kg
emmer 15 kg
emmer 30 kg
vat 55 kg
One2clean cartridge 2,8 kg
EX4000 cartridge 4 kg

00056050
00053025
00053061
00053082
00053012
00053023
00053004
00053009
00053024
00053156
00053055

Krachtige citrus
handreinigingsgel

• extra reinigingskracht,
dankzij huidvriendelijke
microkorrels
• extra krachtig, dankzij
actieve citrus ingrediënten
• geschikt voor vele
toepassingen

Kan gebruikt worden voor:
• zware vervuilingen
• teer, verf, lijm en lak

flacon 500 gr met pomp
pot 600 ml
pot 2,8 ltr met pomp
blik 4,5 ltr
emmer 15 ltr
vat 60 ltr
One2clean cartridge 3 ltr
EX4000 cartridge 4 ltr

00032010
00026007
00026089
00026005
00026001
00026009
00026304
00032008

Hightech professionele
handreiniger met
microkorrels

• mix van esters voor het
reinigen van specialistische
vervuilingen
• oplosmiddelvrij
• huidvriendelijke
microkorrels voor extra
reinigingskracht
• vitamine B5 en E voor een
gezonde, soepele huid

Kan gebruikt worden voor:
• extreme specialistische
vervuilingen
• zoals verf, inkt, lijm, lak en
kit

tube 250 ml
can 1 ltr met pomp
can 3 ltr met pomp

00057310
00057002
00057004

Universal Protect

00031016
00031052

Reiniging

Plus

Expert

Oplosmiddelvrije
handreinigingspasta met
geïntegreerde crème

• 2-in-1 product: reinigt en
verzorgt de huid
• bevat vitaminen en
hydraterende bestanddelen
• 100% biologisch
afbreekbaar / duurzaam
product
• met natuurlijke walnoot
microkorrel
• dermatologisch getest

Kan gebruikt worden voor:
• middelzware tot zware
vervuilingen
• smeermiddelen,
remvloeistof, cement en
roest

can 1 ltr met pomp
can 3 ltr met pomp
One2clean cartridge 3 ltr

00029007
00029008
00029004

Milieuvriendelijke,
pasteuze
handreiniger

• huidvriendelijke
reinigingskracht met mais
microkorrels
• oplosmiddelvrij
• minimale impact op de
aquatische ecosystemen
• voldoet aan strenge
eisen inzake biologische
afbreekbaarheid
• beperkt verpakkingsafval

Kan gebruikt worden voor:
• middelzware tot zware
vervuilingen
• smeermiddelen, diesel,
remvloeistof, cement en
roest

One2clean cartridge 3 ltr

00028047

Handreinigingsgel zonder
microkorrels

• geen microkorrels, dus
geen verstopping van
leidingen
• onovertroffen resultaat,
dankzij een krachtig
reinigingsmiddel
• bevat geen parfum

Kan gebruikt worden voor:
• middelzware vervuilingen
• olie, vetten, smeer, bitumen
en rubber

pot 600 ml
blik 4,5 ltr

00027022
00027014

Dreumex 100

Geïmpregneerde
reinigingsdoekjes

• geschikt voor reiniging
zonder water
• sterke, grote doek
• luchtdichte sluiting voor
een langere houdbaarheid
• geperforeerde doek,
makkelijk af te scheuren

Kan gebruikt worden voor:
• middelzware tot zware
vervuilingen
• olie, smeer en teer
• reiniging van
gereedschappen en harde
oppervlakken

emmer 100 doekjes

00060004

Power Wipes

Geïmpregneerde
reinigingsdoekjes
met dubbele werking

• geschikt voor reiniging
zonder water
• dubbele werking: ruwe
& zachte zijde
• handige, gemakkelijk te
dragen verpakking
• sterke, grote doek

Kan gebruikt worden voor:
• zware vervuilingen
• roet, vet, teer en roest
• reiniging van
gereedschappen en harde
oppervlakken

pot 70 doekjes

00060503

Soft

Vloeibare crèmezeep
voor gebruik in
wasruimten

• aangename geur
• schuimt rijkelijk
• huidvriendelijke
bestanddelen
• pH - neutraal

Kan gebruikt worden voor:
• lichte vervuilingen
• in wasruimten

can 5 ltr

00070001

Wash & Care

Eco

Clear

Verzorging
Natural Care

Omschrijving

Voordelen

Eigenschappen

Verpakking & artikelnummer

Verzorgende crème voor
alle huidtypen

• beschermt tegen de
schadelijke effecten
veroorzaakt door werk- en
weeromstandigheden
• bevordert het natuurlijke
herstelproces van de huid
• trekt snel in de huid
• zorgt ervoor dat de huid
zacht en soepel blijft

•
•
•
•

Tube 250 ml
One2clean cartridge 1,5 ltr

Omschrijving

Voordelen

Beschikbare producten

Beschikbare dispensers

Uniek “touch-free”
dispenser systeem voor
optimale hygiëne

• één dispenser concept
voor het complete
handverzorgings
assortiment
• automatische dosering
garandeert efficiënt
gebruik: Bespaart tot 60%!
• eenvoudig te installeren
‘klik-en-gebruik’ concept
• vervangbare pomp
• robuust & sterk

Handreiniging
Plus 3 ltr
Special 2,8 kg
Wash & Care 3 ltr
Eco 3 ltr

00026304
00053156
00029004
00028047

Handreiniging
One2clean Automatic
dispenser (5 ml) 	
One2clean handmatige
dispenser (5 ml)

Crèmes
Universal Protect 00031052
1,5 ltr
Natural Care
00030055
1,5 ltr

Crèmes
One2clean Automatic
dispenser(1,5 ml)
One2clean handmatige
dispenser (1,5 ml)

Robuuste dispenser voor
gebruik in alle industriële
omgevingen

• de pomp is een vast
onderdeel van de cartridge.
Dus bij elke nieuwe
cartridge een nieuwe pomp
• garandeert optimale
hygiëne in alle industriële
omgevingen

Plus EX
cartridge 4 ltr
Special EX
cartridge 4 kg

00032008

EX4000 dispenser

00024011

Standaard dispensers
voor de handreinigers
in 4,5 ltr, 5 ltr en 15 ltr
verpakkingen

• gemakkelijk te installeren
• gemakkelijk in gebruik

Classic 4.5 L
Classic 5 L
Classic 15 L
Plus 4.5 L
Plus 15 L
Special 4.2 kg
Special 5 kg
Special 15 kg
Clear 4.5 L
Soft 5 L

00043023
00043057
00043007
00026005
00026001
00053012
00053023
00053004
00027014
00070001

Dispenser 4,5 L
(inclusief wandhouder)
Dispenser 5 ltr emmer
Dispenser 15 ltr
(Classic, Special)
Dispenser 15 ltr (Plus)
Dispenser 5 ltr can

00024005

bevat geen parfum
siliconenvrij
pH - neutraal
bevat een bijenwasderivaat

00030017
00030055

Dispensers
One2clean

EX4000

Standard

Produkt Legenda

Huid
vriendelijk

Oplos
middelvrij

Milieu
vriendelijk

Parfumvrij

Geen
water nodig

Zonder
microkorrels

00024239
00024238

00024254
00024255

00053055

00024008
00024010
00024001
00024240

Het EU Eco-label onderscheidt producten die

Plus, Special, Wash & Care en Expert

groener en milieuvriendelijker zijn.

zijn dermatologisch getest en goedgekeurd.

• Minimale impact op de
aquatische ecosystemen
• Voldoet aan strenge eisen
inzake
biologische afbreekbaarheid
• Beperkt verpakkingsafval

EU Ecolabel : NL/30/009

Deze producten kunnen aangemerkt worden
als huidvriendelijk.

dermatest

®

RESEARCH INSTITUTE FOR RELIABLE RESULTS

Taking your success personally

Dermatest® GmbH | Engelstr 37 | 48143 Münster | Germany

Dreumex
50 jaar ervaring,
ontwikkeling en innovatie

Dreumex is al 50 jaar actief als producent van handreinigings- en handverzorgingsmiddelen
in de wereld van de zware vervuilingen. In de loop der jaren heeft het bedrijf zich ontwikkeld
tot een van de meest toonaangevende Europese aanbieders op dit gebied.
Door de combinatie van kennis en ervaring heeft Dreumex een totaalpakket van moderne
en hoogwaardige producten ontwikkeld; producten die handen beschermen, reinigen en
verzorgen. Een compleet aanbod dat voor alle werksituaties een oplossing biedt, zodat uw
handen ook na het werk schoon en gezond zijn.

Hygiëne specialist
Gebaseerd op onze jaren lange ervaring op het gebied van handreiniging en handverzorging bieden wij onze
klanten gericht productadvies, gebaseerd op hun behoeften.
Dreumex heeft dé oplossing voor alle vervuilingen, zowel hygiënisch als effectief!

Kwaliteit
Productkwaliteit staat bij Dreumex centraal. We zullen dit niet compromitteren, zodat u kunt vertrouwen op
producten van de hoogst mogelijke kwaliteit. Om onze kwalitatief hoogwaardige producten te waarborgen,
produceert en vermarkt Dreumex de producten volgens vele internationale instanties & richtlijnen.
• ISO-9001 gecertificeerd
• Conform Europese Cosmetica regelgeving
• Good Manufacturing Practice (GMP): in overeenstemming met GMP richtlijnen voor productie, controle,
opslag en vervoer van cosmetische producten
• REACH-wetgeving

Innovatie
Innovatie en Dreumex horen bij elkaar. Innovatie is dan ook ons belangrijkste speerpunt. Niet alleen om
onze klanten nu de meest bruikbare en betrouwbare producten te bieden, maar ook om u in de toekomst
producten te blijven leveren met een duidelijk toegevoegde waarde. We blijven dan ook goed kijken hoe we het
productaanbod kunnen verbreden en verbeteren.

Onze

5 Garanties

Beste product op de markt
Hoge kwaliteit & focus op innovatie

Compleet handverzorgingsprogramma
Een oplossing voor elke behoefte

Beste advies
Hygiënisch advies van experts

Customer Service
Wij staan voor u klaar !
Nederland
België
Tel: 0412 - 406 512
Tel: 03 - 353 04 60 (maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00)
Fax: 0412 - 406 509
Fax: 03 - 353 40 74
Email:
mail@dreumex.com
Website: www.dreumex.com

Uitgebreide website ondersteuning
• Productadvies
• Documentatie
• Foto’s
• Veiligheidsbladen
• En nog veel meer op www.dreumex.com

We

care
about your
hands
www.dreumex.com

