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DIVERSE PRODUCTEN

CID LINES is een Belgische middelgrote onderneming die werd opgericht in 1988. 
We ontwikkelen, produceren en leveren een compleet gamma aan reinigings-, 
ontsmettings-, en geneesmiddelen voor de transportsector, de landbouwsector 
en de voedselverwerkende industrie. Kenotek is ons merk voor premium-oplos-
sing in carwashes, truckwashes, kleinhandelaars, garages en nog zoveel meer. 
Onze bedrijfsidentiteit is gebaseerd op drie sterke waarden: ondernemerschap, 
veiligheid en persoonlijke relaties. 

In onze erkende laboratoria werken gespecialiseerde chemici, ingenieurs en apo-
thekers aan de ontwikkeling en voortdurende verbetering van formules en pro-
cessen. Daarbij passen we de strengste normen voor productie en kwaliteitscon-
trole toe (ISO 9001:2008 and GMP Pharma). Meer dan 30 Kenotek producten 
hebben een VDA attest.

CID LINES heeft dochterondernemingen in Polen, Frankrijk, Spanje, het Verenigd 
Koninkrijk, het Midden-Oosten en China. Bovendien exporteren we naar meer dan 
96 landen in 5 continenten. Deze wereldwijde erkenning is uw garantie voor kwa-
liteit en rendement.
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KENOLON PROTECTOR

Geconcentreerde 
hoogglansbescherming
• extreem geconcentreerde 

hoogglansbescherming
• hoge conserveringsgraad
• lak en kunstof verzegeling
• lage dosering
• aanbrengen: schuimdosator,  

via waxboog of manueel

    
20 L

KENOLON FOAM POLISH

Schuimpolish met herstellend 
effect
• extreem geconcentreerde schuimpolish
• herstellend effect
• unieke glanscomponenten
• maakt het oppervlak glad
• Kenolon II-technologie
• intensieve geurbelevenis

    
20 L

KENOLON OCEAN SENSE

Hoog schuimende shampoo  
met glans verbeterend effect
• hoog schuimend
• glansbevorderend
• intense parfum
• multifunctioneel gebruik  

(wand van schuim / borstels)

   
20 L
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V1

Ceramic Shield
SI02

PERFECTION IN PROTECTION

KENOLON CERAMIC 
SHIELD V1

Glasbescherming  
voor uw carosserie
• gemakkelijk aan te brengen
• maakt de kleur van de lak intenser  

en donkerder
• UV en corrosie bestand
• super hydrofobisch effect
• verder onderhoud vergemakkelijkt  

en minder tijdrovend
• vrij van aromatische solventen

››› enkel voor professioneel gebruik  
in de goedgekeurde detailling centra!     
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KENO 4000

Alkalische, krachtige 
exterieurreiniger
• dubbel geconcentreerde alkalische 

exterieurreiniger
• NTA- en fosfaatvrij
• goede schuimende werking
• spoelt gemakkelijk na
• uniek mengsel van oppervlakteactieve 

stoffen
• vers limoenparfum
• conform VDA Klasse A

      

 
5 - 20 - 210 L

ANTI INSECT

Krachtige insectenverwijderaar
• verwijdert snel en zonder moeite  

alle insecten
• te gebruiken op het koetswerk  

en de voorruit
• geschikt als voorreiniger
• niet bijtend
• vers limoenparfum

  
20 L

GLOBO FORMULE 1

Alkalische voorreiniger voor 
snelle transportbanden
• alkalische voorreiniging voor  

snelle transportbanden
• EDTA-, NTA- en fosfaatvrij
• gebruiksvriendelijk
• bevat een hoog aantal 

corrosieremmers
• speciaal gemaakt voor systemen  

met hard water

    
20 L

6 | VOORWASVLOEISTOF

In automatische carwashes starten we met een alkalische voorwas, gevolgd door een 
aangezuurde shampoo om de alkaliniteit in die voorwas te neutraliseren. Door dit te doen 
verbeteren we het droogresultaat. 

• Gebruik een alkalische reiniger om verkeersvuil, insecten, olie en vette restanten te 
verwijderen. De meeste voorwasproducten in car- en truckwashes zijn alkalisch.

• Een zure reiniger wordt gebruikt om hardnekkige remstof op wielen en minerale 
afzettingen zoals kalksteen,… te verwijderen

• Een pH-neutraal product wordt gebruikt voor toepassingen met de hand, zoals het 
wassen van een auto met een emmer en spons of voor delicate oppervlakken.

1 2 3

Zuur Alkalisch

Organische stoffenMineralen

4 5 6 9 10 11 12 13 147 8



BLITZ CLEAN

Economische alkalische 
exterieurreiniger
• alkalische reiniger
• schuimende werking
• geschikt voor alle voertuigen

     
20 - 210 - 1000 L

JET CLEAN SUPER

Krachtig alkalisch 
reinigingsmiddel
• alkalische voorreiniger en alkalische 

wielreiniger
• reinigingsmiddel voor intensief gebruik
• sterke ontvetter
• lage schuimende werking
• verwijdert copolymeer van nieuwe 

auto’s

    
25 - 1000 KG

GLOBO 3600 +

Geconcentreerde alkalische  
universele voorreiniger
• alkalische exterieurreiniger
• geschikt voor alle voertuigen
• verwijdert efficiënt wegvuil
• NTA- en fosfaatvrij
• fris limoenparfum

      

20 L

GLOBO 3600

Geconcentreerde alkalische  
universele voorreiniger
• alkalische exterieurreiniger
• geschikt voor alle voertuigen
• verwijdert efficiënt wegvuil
• NTA- en fosfaatvrij

      

5 - 20 - 210 - 1000 L

GLOBO 2000

Licht alkalische, sterk 
schuimende exterieurreiniger
• licht alkalische exterieurreiniger
• sterk schuimend
• uitstekend geschikt voor schuimborstel 

in self-wash
• kauwgomparfum

     
20 - 210 - 600 L
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CP 2440

Geconcentreerd alkalisch 
carwash poeder
• efficiënte reinigingskracht
• laag fosfaatgehalte
• werkt zowel met zacht  

als met hard water
• fris parfum

     
25 KG

CP 6400

Krachtig alkalisch carwash 
poeder
• sterk geconcentreerd alkalisch 

carwashpoeder
• voor automatische doseringssystemen
• lage schuimende werking
• extreme reinigingsefficiëntie
• gemakkelijk oplosbaar
• spoelt gemakkelijk na
• zonder parfum

    
20 KG

CP 3410

Akalisch carwash poeder
• geconcentreerd alkalisch  

carwash poeder
• voor gebruik in automatische  

dosering systemen
• hoge reinigingskracht
• gemakkelijk mengbaar
• goed schuimend
• groene appel geur

     
25 KG

CP 3400

Geconcentreerd alkalisch 
carwashpoeder
• geconcentreerd alkalisch 

carwashpoeder
• voor automatische doseringssystemen
• goede schuimende werking
• sterk scheidingsvermogen
• spoelt gemakkelijk na
• micropoeder voor gemakkelijke 

oplosbaarheid
• geschikt voor gebruik in zacht  

en hard water
• parfum van groene appels

     
25 KG

CP 3440

Geconcentreerd carwash poeder
• carwash poeder
• geconcentreerd
• met zoete parfum

     
25 KG
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X-TRA 4200

pH neutrale velgenreiniger
• zeer efficiënt pH neutrale velgenreiniger
• veilig in gebruik
• efficient verwijderen van vliegroest
• kleurmarkering op het vuil  

(visueel effect)
• gebruiksklaar

  
5 L

X-TRA 3300

Zuurvrije velgenreiniger
• sterke en geconcentreerde 

velgenreiniger
• zuurvrij
• verwijdert efficiënt vet en remstof

  
5 - 20 - 1000 L

10 | WIELREINIGING

X-tra 4200 in actie

X-tra 4200 is Kenotek’s 
pH neutrale oplossing 
voor het reinigen van 
wielen, het verwijderen 
van remstofafzettin-
gen,...

Naast de typische vervui-
ling van de weg, kunnen 
we ook remstof terug-
vinden op het meeste 
van de wielen. Remstof 
is een fijne stof die deel-
tjes van ijzer bevat. 

Vliegroest komt voona-
melijk voort van spoor-
wegen. Deze vervuiling 
kan optreden wanneer 
je jou wagen parkeert in 
de buurt van industriële 
metalen productie-in-
stallaties. Zelfs wanneer 
vliegroest geoxideerd is, 
is X-tra 4200 de veilig-
ste oplossing om vlie-
groest van de volledige 
wagen te verwijderen. 

De werking van het pro-
duct is zichtbaar wan-
neer het reageert op de 
ijzeren deeltjes en veran-
dert in een paarse kleur.



PRO 400

Geconcentreerde  
en krachtige zuurreiniger
• sterk geconcentreerde en krachtige 

zuurreiniger
• verwijdert gecombineerde vervuiling van 

mineralen en vet
• geschikt voor het reinigen van car-

washconstructies
• vrij van zout-, zwavel- en salpeterzuur

20 - 200 - 1000 L

TRANS FLUO

Zure reiniger
• zure reiniger
• op basis van HF-zuur
• niet schuimend

  
25 - 220 - 1000 KG

ALU 3200

Geconcentreerde zuurreiniger
• geconcentreerde zuurreiniger
• niet giftig
• geschikt voor het reinigen en herstellen 

van wielen

  
20 - 210 - 1000 L

PRO 50

Zuurreinigingsmiddel
• zuur reinigingsmiddel
• verwijdert lichte minerale afzettingen
• geschikt voor het reinigen  

van delicate legeringen
• aangename geur
• gebruiksvriendelijk

  
20 L

ALU 5000

Reiniging en renovatie van velgen
• geconcentreerde HF-zuurreiniger
• geschikt voor het reinigen  

en herstellen van velgen
• verwijdert sterke minerale 

afzettingen en remstof
• zeer snel resultaat
• lage schuimende werking

  
20 - 210 - 1000 L
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CRYSTAL SHAMPOO

Schuimende glansshampoo
• schuimende glansshampoo en polish
• bevordert het pareleffect  

van de waterfilm
• versnelt en verbetert  

het droogresultaat
• aangenaam kauwgomparfum

    
20 L

BRILLIANT WASH

Kwalitatieve diep-glans shampoo
• kwalitatieve diep-glans shampoo
• zelfdrogend
• tijdsbesparend
• zacht voor de handen
• aangenaam parfum

     
5 - 20 L

OMEGA ULTRA FOAM

Hoogglans schuimshampoo  
met nano-technologie
• geconcentreerde schuimende 

hoogglansshampoo
• glansversterkend effect
• verbeterd het droogresultaat
• lavendel parfum

    
20 L

ACTIVE FOAM CHERRY

Zuurgeactiveerde shampoo  
met schuimende werking
• licht zuurgeactiveerde shampoo
• hoge schuimende werking
• spoelt gemakkelijk na
• neutraliseert alkaliniteit op het voertuig 

om het droogresultaat te verbeteren
• kersengeur

    
20 - 210 L

CAR FOAM

pH-neutrale shampoo
• geconcentreerde pH-neutrale shampoo
• hoge schuimende werking
• voor handmatig en automatisch was-

sen van auto’s
• fris limoenparfum

   
20 L

CAR FOAM EXTRA

Geconcentreerde pH-neutrale 
shampoo
• drievoudig geconcentreerde pH-

neutrale shampoo
• hoge schuimende werking
• economisch in gebruik
• intens parfum van groene appels

   
20 L

12 | SHAMPOO & POLIJSTEN



SUPER POLISH YELLOW

Gele schuimpolish met 
glansbevorderende werking
• herconditioneert de lak en verhoogt  

de glans
• hoge schuimende werking (geel schuim)
• spoelt gemakkelijk na
• houdt het wasmateriaal zuiver
• aangenaam parfum

   
20 L

SUPER POLISH BLUE

Blauwe schuimpolish met 
glansbevorderende werking
• herconditioneert de lak en verhoogt  

de glans
• hoge schuimende werking  

(blauw schuim)
• spoelt gemakkelijk na
• houdt het wasmateriaal zuiver
• aangenaam parfum

   
20 L

SUPER POLISH RED

Rode schuimpolish met 
glansbevorderende werking
• herconditioneert de lak en verhoogt  

de glans
• hoge schuimende werking  

(rood schuim)
• spoelt gemakkelijk na
• houdt het wasmateriaal zuiver
• aangenaam parfum

   
20 L

SUPER POLISH

Schuimend shampoo  
met glansverhogend effect
• glansversterkende werking
• herconditioneert
• wit schuim
• gebruik in wasstraten en roll-overs

    
20 L
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PLATINUM WAX

Waxconservering met Kenolon
• sterk geconcentreerde  

beschermende wax
• Kenolon-technologie
• beschermend schild dat vuil  

en uv-straling afstoot
• zorgt voor een diepe, langdurige glans
• lage dosering
• vrij van minerale oliën

   
20 L

DIAMOND DRYER

Glansdroger met  
Nano-technologie
• innovatief sterk  

geconcentreerde glansroger
• optimaal droogresultaat  

bij alle waterkwaliteiten
• ultrasnel pareleffect en druppelloop  

van de waterfilm
• lage dossering
• vrij van minerale oliën

   
20 L

POLYMER HARDWAX

Kwaliteitsvolle  
geconcentreerde wax
• sterk geconcentreerde polymeren wax
• geschikt voor gebruik in alle carwashes
• aangenaam parfum

    
20 L

14 | WAX & DROOGMIDDEL

Wax:
Een chemische aangewezen om een dunne beschermende 
laag achter te laten op de carrosserie van de auto’s ‘. Dit be-
schermt de wagen van externe invloeden, zoals UV-stralen, 
strooizout, uitwerpselen van vogels,… Vele waxen kunnen 
ook gebruikt worden als droogmiddel.

Droogmiddel:
• Ten eerste, en meest gebruikt, is het beading-effect. De 

waterfilm breekt open in kleinere druppels. Deze kleine 
druppels zijn gemakkelijk te drogen met de droger in een 
automatische roll-over of transportband-carwash. De ge-
bruikte waterkwaliteit zou, bij voorkeur, zacht moeten zijn 
(max. 5°dH).

• De tweede optie is het sheeting-effect. Een droogmid-
del die gebruikt maakt van dit effect, maakt geen kleine 
druppels. In dit geval komt de waterfilm langzaam naar 
beneden in 1 geheel. Dit type drooghulp bindt de mine-
ralen in het water en verwijdert hen, om een vlekkeloze 
spoeling te hebben.



SHINE DRYER PLUS

Geconcentreerde high 
performance drooghulp 
voor gebruik in alle carwash 
systemen
• zorgt voor een optimaal droogeffect  

en strepenvrije ramen
• inzetbaar bij alle waterhardheden
• bijzonder geschikt voor high-speed 

wassingen met korte droogtijd zones

  
20 L

AQUA RINSE

Droogmiddel  
met dekkende werking
• geconcentreerd droogmiddel
• dekkende werking
• bindt mineralen voor een vlekvrij 

droogresultaat
• aangebracht op lage druk

   
20 L

POLYMER FOAM POLISH

Sterk geconcentreerde 
schuimwaxpolish
• sterk geconcentreerde 

schuimwaxpolish
• perfecte glans en lakverzegeling
• kokosparfum

      

5 - 20 L

TOP WAX 80

Droogmiddel met 
glansbevorderende werking
• economisch droogmiddel
• onmiddellijk pareleffect en glans
• vrij van minerale oliën

   
20 L

BLUE BRILLIANT POLISH

Sterk geconcentreerde  
3-in-1-waxdroger
• geconcentreerde glanswaxdroger
• droogt, zorgt voor glans en beschermt 

de lak
• geschikt voor PDI-centra
• vrij van minerale oliën en siliconen

    
5 - 20 - 210 L

QUICK WAX

Siliconenvrije economische 
glansdroger
• economische glanswaxdroger
• schuimende werking
• vrij van minerale oliën en siliconen
• aangenaam dennenparfum

  
25 L
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CARGO 3900

Alkalische exterieurreiniger  
met dubbele component
• alkalische reiniger en ontvetter  

met dubbele component
• extreem geconcentreerd 

voorreinigingsmiddel
• geschikt voor handenvrije reiniging
• hoge schuimende werking
• verwijdert efficiënt vet  

op vrachtwagenzeilen

    
10 - 27 KG

LATEX REMOVER

Verwijdering van latex
• hoog geconcentreerd
• alkalische reiniger
• efficiënt verwijderen van polymeren  

en synthetische latex

 
20 L

CARGO 2500

Alkalische exterieur-reiniger
• geconcentreerde alkalische  

exterieur-reiniger
• voor alle voertuigen
• goed schuimend
• verwijdert moeiteloos statische  

en vette vervuiling
• geschikt voor toepassingen  

indirect contact met voedsel

 
25 - 210 - 1000 L

CARGO 3000

Alkalische exterieurreiniger
• geconcentreerde alkalische 

exterieurreiniger
• hoge schuimende werking
• sterke ontvettende capaciteit  

en proteïneverwijdering
• verwijdert efficiënt verkeersfilm  

en vettig vuil
• gecertificeerd voor indirect contact  

met voedsel

   
5 L - 26 - 240 - 1000 KG

CARGO 3700

Alkalische exterieurreiniger  
met handenvrije reiniging
• extreem geconcentreerd
• krachtige alkalische exterieurreiniger
• hoge schuimende werking met 

superieure vasthoudende werking
• verwijdert zonder moeite verkeersfilm 

van mineralen en vetten
• pionier in handenvrije reiniging

    
25 - 240 KG

CARGO 2800

Geconcentreerde alkalische 
exterieurreiniger
• geconcentreerde alkalische 

exterieurreiniger
• efficiënte ontvetter
• schuimende werking
• ook gebruikt voor reinigen  

van vrachtwagenzeilen

   
25 - 210 - 1000 L

16 | VRACHTWAGENS



TRANS BETON

Industriele verwijderaar  
van beton en kalksteen
• zure reiniger
• verwijdert efficiënt kalk  

en cement-afzetting

  
25 - 220 KG

TRANS FLUO

Zure reiniger
• zure reiniger
• op basis van HF-zuur
• niet schuimend

  
25 - 220 - 1000 KG
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Een goed uitgebalanceerde cirkel 
van Sinner levert het meest 
optimale wasresultaat op.

Chemie, mechanische kracht, 
tijd en temperatuur zijn de 4 
hoofdfactoren die het succes 
van een reiniging bepalen. Deze 
4 factoren worden ook wel “de 
cirkel van Sinner” genoemd 
omdat ze in de vorm van een cirkel worden weergegeven.

Deze 4 factoren beïnvloeden elkaar en zijn veranderlijk 
in grootte. Bij gebruik van machines bijvoorbeeld, zal de 
factor mechanische kracht groter worden en zullen de 
andere 3 factoren kleiner worden. Bij de reiniging van 
voertuigen is het resultaat afhankelijk van deze factoren:

• Chemie: Hiermee wordt de gebruiksconcentratie 
van het reinigingsmiddel bedoeld. Alle chemische 
bestanddelen zoals bijvoorbeeld oppervlakte actieve 
stoffen en pH-waarde hebben hier een invloed op. De 
pH-waarde zegt iets meer over de concentratie van het 
zure, neutrale of alkalische karakter in een waterige 
oplossing. De pH-waarde varieert van 0,0 tot 14,0, 
waarbij 0,0 de sterkste zuurgraad vertegenwoordigt en 
14,0 de sterkste alkalische reactie vertegenwoordigt. 
Bovendien kan de pH waarde alleen in waterige 
oplossingen worden gemeten! Zure producten gaan 
onder andere minerale vervuiling verwijderen, alkalische 
producten richten zich meer op vette vervuilingen ed. 

• Tijd: De tijd dat de chemie (het reinigingsmiddel) kan 
inwerking op het vuil.

• Temperatuur: De hoogte van de temperatuur beïnvloedt 
het reinigingsproces (bijvoorbeeld het gebruik van 
warm of koud water).

• Mechanische kracht: in de vorm van de waterstraal 
van het hogedrukapparaat en/ of borstels.





LEATHER CREAM

Professionele ledercrème
• professionele ledercrème
• reinigt, beschermt, voedt en bevordert 

de levensduur van het leder
• bevat hoogwaardige grondstoffen
• parfum van ‘nieuw leder’

   
0,4 L

VINYL & LEATHER  
CONDITIONER

Vinyl- en kunststofvernieuwer
• verfraait en conditioneert kunststof  

en leder
• bevordert de glans
• werkt antistatisch
• gebruiksklaar
• aangenaam parfum

     
1 - 5 - 20 L

GLASS CLEANER

Efficiënte glasreiniger,  
zonder strepen
• snel werkende glasreiniger
• reinigt zonder strepen
• op basis van alcohol
• verwijdert efficiënt nicotine  

en airco-afzettingen
• ammoniakvrij

   
1 - 20 L

SHOWROOM SHINE

Snelle spraywax
• spray polish
• verfraait het koetswerk
• geeft een diepe glans aan de lak
• verwijdert vingerafdrukken en stof
• reinigt zonder water
• kan gebruikt worden op alle harde 

exterieure voertuigoppervlakken
• droogt snel
• gemakkelijk te gebruiken
• zoet perzikparfum

   
1 - 5 L

BRILLIANT WASH

pH-neutrale shampoo  
met glanseffect
• kwalitatieve diep-glans shampoo
• waterafstotend, met waxeffect
• zacht voor de handen
• laag schuimende werking
• pompelmoesparfum

 
1 - 5 - 20 L

POLISH & WAX

Twee-in-een polish
• verwijdert onzuiverheden  

en kleine microkrasjes
• zorgt voor een diepe glans
• hoogwaardige bescherming
• kan handmatig of machinaal  

gebruikt worden
• aangenaam parfum

     
0,4 - 5 L
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WHEEL CLEANER

Sterke RTU-wielreiniger
• sterke reiniger voor velgen
• verwijdert zwarte aanslag en straatvuil
• veilig te gebruiken

  
1 L

WHEEL CLEANER ULTRA
XTRA 4200

pH-neutrale wielreiniger  
en aanslagverwijderaar
• uiterst doeltreffende pH-neutrale 

wielreiniger
• verwijdert vliegroest
• kleurmarkering op het vuil  

(visueel effect)
• veilig te gebruiken

   
1 - 5 L

ANTI INSECT

Insectenverwijderaar  
voor alle voertuigen
• verwijdert snel en zonder moeite  

alle insecten
• kan gebruikt worden op het koetswerk 

en de voorruit
• veilig te gebruiken

   
1 L

INTERIOR CLEANER

Interieurreiniger
• reinigt grondig voertuig interieurs
• kan gebruikt worden op textiel, 

kunststof, leder ...
• verwijdert de meest  

hardnekkige vlekken
• aangenaam parfum
• gebruiksklaar

   
1 L

TEXTILE CLEANER

Geconcentreerde textielreiniger
• geconcentreerde textielreiniger
• superefficiënte reiniging
• reinigt grondig de stoffering
• kan gebruikt worden op textiel,  

kunststof, leder ...
• verwijdert de meest  

hardnekkige vlekken
• aangenaam parfum

  
10 L

MULTI D

Universele reiniger - ontvetter
• krachtige universele reiniger  

en ontvetter
• verwijdert moeiteloos nicotine,  

inkt, olie, enz.
• multifunctioneel gebruik
• aangenaam pompelmoesparfum

  
5 - 20 L

20 | GEBRUIKSKLAAR



GLASS CLEANER

Vochtig reinigingsdoekje 
voor glas
• snel vochtig reinigingsdoekje voor glas
• reinigt zonder strepen
• op basais van alcohol
• verwijdert efficiënt nicotine  

en airco-afzettingen
• ammoniakvrij

  
1 BOX = 300 PCS

DASHBOARD  
CONDITIONER

Vochtig reinigingsdoekje  
voor dashboard
• hernieuwt kunststof en leder
• bevordert de glans
• antistatisch
• aangenaam parfum

   
1 BOX = 300 PCS

WET WIPE WET WIPE

TYRE DRESSING

Verfraait banden  
en kunststof onderdelen
• verfraait banden en kunststof 

onderdelen
• langdurige hoogglans
• water- en vuilafstotend
• klaar voor gebruik

  
5 - 20 L

ECO DRESSING

Siliconenvrije glansdressing
• glansdressing
• vrij van siliconen en minerale oliën
• voor kunststof en banden
• milieuvriendelijk product
• intern en extern gebruik
• gebruiksklaar

  
5 - 20 L

VINYL & LEATHER  
CONCENTRATE

Interieur & exterieur conditioner
• geconcentreerde conditioner
• voor interieur en exterieur
• glansbooster
• vernieuwt rubber, kunststof en leder

  
5 - 20 L

CONCENTRATED  
TYRE GLOSS

Geconcentreerde bandenglans 
zonder siliconen
• hernieuwt banden en kunststof 

onderdelen
• solvent vrij & conform  

voor schadebdrijven
• geconcentreerd
• aangenaam parfum

5 L
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DUURZAAM WASSEN
MET KENOTEK PRODUCTEN

22 | WATER RECYCLAGE



FLOC ULTRA

Vlokkingsmiddel
• snelle reactie
• voor gebruik in alle waterrecyclagesys-

temen
• neutraliseert slechte geuren

 
20 L

FLOC +

Vlokkingsmiddel
• vlokkingsmiddel voor 

waterrecyclagesystemen
• neutraliseert slechte geuren
• verheldert water

 
20 L

ANTI FOAM

Schuimremmer
• geconcentreerde schuimremmer
• voor waterzuivering en andere 

toepassingen

 
25 KG

PEROXOCLEAN

Voor een betere hygiëne  
in recyclagesystemen
• gestabiliseerd waterstofperoxide
• verhoogt de hoeveelheid O2  

in afvalwater en vermindert  
slechte geuren

 
20 L

KENO
TM

CID 2100

Gecombineerd 
ontsmettingsmiddel  
voor waterrecyclage
• gecombineerd ontsmettingsmiddel
• niet schuimend
• verwijdert onaangename geuren

 
10 - 25 KG

WATER RECYCLAGE | 23



FLOOR CLEANER FORTE

Sterk geconcentreerde 
vloerreiniger
• sterk geconcentreerde ontvettende 

vloerreiniger
• verwijdert rubbersporen
• laagschuimend
• manueel en machinaal te gebruiken

20 L

RENOFLASH

Lijm- en teerverwijderaar  
op basis van oplosmiddel
• sterke lijm- en teerverwijderaar
• op basis van oplosmiddel
• gebruiksklaar
• niet-corrosief

 
20 L

FRESH PERFUME

Parfum
• fris parfum
• geconcentreerd
• compatibel met sommige producten 

van Kenotek

 
5 L

TRANS D

Sterke alkalische ontvetter
• krachtige, geconcentreerde,  

alkalische ontvetter
• verwijdert olie en vetten  

van wisselstukken

 
26 - 240 - 1000 KG

TRANS NT +

Alkalische universele 
vloerreiniger
• universele vloerreiniger
• ontvettend
• niet-schuimend
• garagevloeren
• antislipwerking
• handmatige en mechanische reiniging

10 - 25 - 210 KG

D 300

Biologisch afbreekbare ontvetter 
op basis van oplosmiddel
• geconcentreerde biologisch 

afbreekbare ontvetter op basis  
van oplosmiddel

• verwijdert oliën en vet van motoren, 
reserveonderdelen en constructies

• vrij van petroleumderivaten
• veilig voor gebruik op aluminium

    
20 L
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CHERRY PERFUME

Parfum
• frisse kersengeur
• geconcentreerd
• compatibel met sommige producten 

van Kenotek

 
5 L

LIME PERFUME

Parfum
• fris limoenparfum
• geconcentreerd
• compatibel met sommige producten 

van Kenotek

 
5 L

KENO
TM

NET

Handzeep met microkorrel
• handzeep met zachte microkorrel
• solventvrij
• cosmetische kwaliteit

1,5 - 4 L

MECA CLEAN

Voor sterk vervuilde handen
• handzeep voor vuile handen
• verwijdert olie, verf, vet,  

slechte geuren, ...
• zacht schrobben
• zeer zacht voor de handen
• cosmetische kwaliteit

1,5 - 4 L

OMNIWASH LIQUID

Geconcentreerd professioneel 
vloeibaar wasmiddel
• geconcentreerd vloeibaar wasmiddel
• hand- en machinewas
• 30°C - 90°C
• witte - en kleurwas
• gemakkelijk in gebruik

5 L

OMNIWASH POWDER

Professioneel waspoeder  
voor frisse was
• diepgaande werking
• hoge concentratie  

aan wasactieve stoffen
• voor alle types textiel
• effectief bij alle soorten vervuiling
• 30°C - 90 °C

5 - 20 KG
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LEGEND

HOGEDRUKREINIGING MACHINAAL INNEVELEN

INNEVELEN MACHINAAL INSCHUIMEN

INSCHUIMEN SCHROBBEN

CARWASH HANDEN

TRUCKWASH WASMACHINE

MANUEEL

26 | LEGENDE

Raadpleeg steeds de technische fiche alvorens de producten te gebruiken! cid lines behoudt het recht 
op producten, verpakkingen en productnamen te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. Inhoud 
is onder voorbehoud van cid lines en mag niet gekopiëerd worden. Opmerking: niet alle verpakkingen zijn 
standaard op voorraad.
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Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper - België
T +32 57 21 78 77  -  F +32 57 21 78 79

info@kenotek.com  -  www.kenotek.eu


