
Hygiëne met Systeem 

Reiniging en desinfectie in de 
professionele keuken.

               Het

assortiment
  producten.

Keuken

   Op het gebied van 
     hygiëne altijd ter 
          plaatse – 
       in Europa en 

  wereldwijd.



Perfecte keukenhygiëne
Een hygiënische werkplek is onmisbaar in de professionele keuken - maak dus ge-
bruik van onze deskundigheid. We beantwoorden graag al uw vragen over vaatwasma-
chines en keukenhygiëne.

Niet alleen innovatieve producten en concepten, maar ook de optimale dosering 
van reinigingsmiddelen via moderne weigomatic®- en neomatik®-doseersystemen 
bieden u de grootst mogelijke veiligheid, efficiëntie en milieuvriendelijkheid. De 
neodisher®-adviseur is uw betrouwbare en professionele aanspreekpunt voor al uw 
vragen. 

Meerwaarde
Systeemservice voor alle toepassingen in professionele keukens betekent continue en in-
tensieve begeleiding voor probleemloos 'hygiënisch werken' en langdurige eersteklas re-
sultaten. Doseerinstallaties worden regelmatig onderhouden. In microbiologische onder-
zoeken wordt het resultaat van de reinigings- en desinfectieprocessen, en daarmee de 
naleving van hygiëne-eisen, vastgelegd. Ook het opstellen van reinigings- en desinfectie-
plannen behoort tot onze standaard. Wij scholen uw personeel en bieden de voorwaarden 
voor veilige processen.

Tientallen 
jaren aan 
ervaring... 
stellen Dr. Weigert in staat zelfs voor 
de moeilijkste problemen een oplos-
sing te bieden. Met name op hygië-
nisch gevoelige gebieden is specifieke 
kennis onmisbaar: in grote zorgcentra 
en bij het reinigingsproces van medi-
sche instrumenten.

Het beste argument voor Dr. Weigert
is de vakkennis van onze neodisher®
 -adviseurs. Deskundigheid die u kunt 
vertrouwen.

     neodisher® – 
 ervaring voor uw 

zekerheid.
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Het assortiment producten
Dagelijkse onderhoudsreiniging en desinfectie      ..........
Dit assortiment vormt de basis. Het bevat acht producten waarmee u de dagelijkse reini-
gings- en desinfectiemaatregelen kunt nemen. Voor speciale toepassingen kunt u uw 
basisprogramma uitbreiden met andere reinigings- en desinfectiemiddelen uit de vol-
gende onderdelen.

Reiniging en desinfectie van apparaten
Speciale producten voor het reinigen en desinfecteren van bijvoorbeeld combistea-
mers, grill-apparaten, friteuses, koffieautomaten en slagroomkloppers.

Reiniging en onderhoud van oppervlakken
Reinigings- en onderhoudsmiddelen voor oppervlakken van bijvoorbeeld roestvaststaal, of 
glas als ook voor vloeren.

Voorreiniging
Speciale reinigingsmiddelen voor de voorbehandeling bij hardnekkig vuil op bestek, 
vaatwerk, potten en pannen voor het machinale spoelen. 

Handhygiëne
Reiniging en desinfectie van de handen, bescherming en verzorging van de huid. 

Doseerapparatuur en toebehoren
Doseerapparaten en doseerhulpmiddelen voor een veilig en kostenefficiënt gebruik 
van de reinigings- en desinfectiemiddelen.

Service
Hulp op locatie, afstellen van doseerapparatuur, opstellen van reinigings- en 
desinfectieplannen op maat, microbiologische testen, trainingen, enz.

Aanbevelingen voor gebruik
Een overzichtelijk schema voor een eenvoudige en goede product keuze.



neouniversal® 

Universele reiniger voor oppervlakken, apparaten en vaatwas – vloeibaar concentraat –

Verwijdert vuil op effectieve wijze van oppervlakken zoals werkoppervlakken, apparaten en vloeren. 
Ook geschikt voor de handmatige reiniging van de vaat. Op basis van tensiden.

caraform® citro
Afwasmiddel met citroengeur – vloeibaar concentraat –

Verwijdert op effectieve wijze alle soorten etensresten van vaatwerk en pannen, potten en bestek. 
Zeer productief en een bijzonder hoge materiaalverdraagzaamheid. 

caraform® active
Intensieve reiniger, lost vet bijzonder krachtig op, voor oppervlakken en apparaten – vloeibaar concentraat –

Verwijdert zelfs hardnekkige vetafzettingen van oppervlakken, zoals afzuigkappen, werkoppervlakken, 
apparaten en vloeren. Reinigt krachtig en snel.

caraform® special
Ontkalker voor oppervlakken en apparaten – vloeibaar concentraat – 

Als eco product aangemelde zure reiniger. Verwijdert op effectieve wijze kalk en ander door 
zuur oplosbaar vuil, evenals vuil dat zich in het kalk heeft afgezet. Op basis van citroenzuur.

Can 4 x 5 L  3404 38

Fles 12 x 1 L 3321 49
Fles 6 x 2 L 3321 42

Fles 6 x 2 L 3222 42
Can 10 L    3222 30

Can 10 L  3321 30
Vat  200 kg  3321 13

Vat  200 kg  3222 13

Fles  12 x 1 L    3224 49
Fles  6 x 2 L     3224 42

Can 10 L  3222 30
Vat  240 kg  3224 13
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4

Dagelijkse 
onderhoudsreiniging

caraform® nova
Handafwasmiddel – vloeibar concentraat –
Als eco product aangemeld handafwasmiddel. Verwijdert op effectieve wijze alle soorten 
etensresten van vaatwerk en pannen, potten en bestek. 
Zeer productief en een bijzonder hoge materiaalverdraagzaamheid. Parfumvrij.

Fles 12 x 1 L  3179 49 
Fles 6 x 2 L 3179 42

Can 10 L   3179 30

DE/020/231

DE/019/040



Actisan*
Desinfectiemiddel voor oppervlakken en apparaten in de levensmiddelensector – tablet –

Op basis van chloor, door het aangaan van een chemische reactie met micro-organismen is 
resistentievorming niet mogelijk. Makkelijk oplosbaar in koud water. Vrij van parfum en kleurstoffen. 
Bactericide, schimmeldodend en beperkt virucide.

Acticid*
Snel desinfectiemiddel voor oppervlakken en apparaten in de levensmiddelensector – gebruiksklare oplossing –

Voor een snelle desinfectie van voor gereinigde werkoppervlakken en apparaten. Droogt zonder sporen 
na te laten - naspoelen niet nodig. Bactericide, gist en schimmeldodend en beperkt virucide. 
Op basis van alcohol (80%).

Clean 'n Easy kant-en-klare reinigingsdoeken*
Voor een eenvoudige en kostenefficiënte oppervlaktedesinfectie

Kant en klare emmer met doeken die al voorzien zijn van een desinfectiemiddel.
Universeel toepasbaar en zuinig in verbruik. Op basis van Ethanol (70%).

Dagelijkse onderhoudsreiniging 
en desinfectie

Doos  6x300 stuks 6080 35

Let op: lees voordat u het product gebruikt  de specifieke parameters en advies over materiaal compatibiliteit. 
Deze informatie is voor het desbetreffende product op de data sheet te lezen en verkrijgbaar op www.drweigert.nl. 
* Desinfectiemiddelen op veilige wijze toepassen. Voor gebruik altijd het etiket en productinformatieblad lezen.

Doos  12 x 500 ml        608042

Emmer  a 150 stuks          6116 24

Doos  2x5 ltr 6080 36

navulling  3 x 150 stuks     6116 25



neodisher® CombiClean
Reinigingsmiddel voor combisteamers – vloeibaar concentraat –  

Verwijdert op effectieve wijze vet en eiwit evenals aangebrande voedselresten uit combisteamers en andere 
kookapparaten. Mild voor het materiaal. Geschikt voor combisteamers met een automatisch reinigingssysteem 
evenals voor handmatige toepassingen.

neodisher® CombiDry
Naspoelmiddel voor combisteamers met een automatisch reinigingssysteem – vloeibaar concentraat – 

Voor het snel en streeploos drogen van gaarruimtes van combisteamers met een 
automatisch reinigingssysteem.

neodisher® grill
Intensieve reiniger voor oven en grill-apparaten – vloeibaar concentraat –

Verwijdert krachtig hardnekkig vuil, evenals braad- en vetresten en sterk verkoolde resten in 
grill- en braadapparatuur.

neodisher® special plus
Ontkalker voor spoelmachines en heet waterapparaten – vloeibaar concentraat – 

Verwijdert op effectieve wijze ook hardnekkige kalkafzettingen en daarin 
verzameld vuil in vaatmachines en heet waterapparaten.

Fles 12 x 0,75 L 3017 47

Can 10 L 3018 30

Fles 12 x 0,75 L  3239 47

Fles 6 x 2 L 3225 42
Can 5 L  3225 33
Can 12 kg 3225 30

Can  10 L  3017 30

Can 10 L  3239 30

Can  25 kg  3225 26
Vat   250 kg  3225 13
Container 1100 kg  3225 03

Reiniging en desinfectie 
van apparaten

Hygiëne met Systeem 
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neodisher® K
Geur verwijderaar – vloeibaar concentraat –

Voor het onderdrukken van geur in natte verwijderingssysteem.

Can  20 L     3004 26 Vat  200 kg     3004 13



neodisher® CM P
Reiniger voor koffiemachines – poeder –

Voor de onderhoudsreiniging van automaten voor koffie en warme dranken. Bleekmiddel op basis van
actief zuurstof. Verwijdert op effectieve wijze looizuur en koffieaanslag. Snel oplosbaar.

neodisher® CM L
Reiniger voor koffiemachines – vloeibaar concentraat – 

Voor de onderhoudsreiniging van automaten voor koffie en warme dranken. 
Verwijdert op effektieve wijze looizuur en koffieaanslag. Op basis van actief chloor.

neodisher® CM milk
Reiniger voor melkopschuimers – vloeibaar concentraat –

Reiniging van melkopschuimers en melkleidingen van koffieautomaten, koffiemachines en 
espressomachines. Verwijdert volledig de melkresten voor een hygiënische bereiding van melkschuim.

neodisher® CM tabs
Reiniger voor koffiemachines en espressomachines – tabs – 

Voor de onderhoudsreiniging van koffie- en espressoautomaten. Verwijdert op effektieve 
wijze looizuur en koffieaanslag. Snel en kompleet oplosbaar en daarmee goed doorspoelbaar.

neodisher® CM special
Ontkalker voor koffiemachines – poeder – 

Verwijdert kalk en andere zuur oplosbare afzettingen in koffie- en espressomachines en waterkokers.

neomoscan RD 1000*
Desinfectiereiniger voor dispensers en reservoirs van melkproducten – vloeibaar concentraat –

Gecombineerde reiniging en desinfectie van slagroomdispensers, softijsmachines en vruchtensapdispensers.
Verwijdert effectief resten van melk en melkproducten.

Doos  10 x 1 kg 3226 82

Can  24 kg 1804 26

Can 10 L 3227 30

Fles 10 x 1 L 3025 45

Doos  4 x 200 stuks 3266 83

Doos  10 x 1kg  3264 82

Emmer  10 kg  3226 76

Vat  250kg  1804 13

Reiniging en desinfectie 
van apparaten

7Let op: lees voordat u het product gebruikt  de specifieke parameters en advies over materiaal compatibiliteit. 
Deze informatie is voor het desbetreffende product op de data sheet te lezen en verkrijgbaar op www.drweigert.nl. 
* Desinfectiemiddelen op veilige wijze toepassen. Voor gebruik altijd het etiket en productinformatieblad lezen.



neodisher® sol
Reinigingsvloeistof voor oppervlakken – gebruiksklare oplossing – 

Verwijdert zonder krassen, mild maar krachtig, zelfs hardnekkige resten van werkoppervlakken 
en potten en oppervlakken van roestvaststaal, keramiek en glaskeramiek.

neodisher® shine
Reiniger voor glas en alle glanzende oppervlakken – gebruiksklare oplossing – 

Verwijdert vingerafdrukken, watervlekken en insecten van glas en glanzende oppervlakken. 
Reinigt snel en streeploos.

neoblank®

Onderhoud van roestvaststaal – gebruiksklare oplossing –

Verwijdert op effectieve wijze vingerafdrukken, strepen en vlekken van oppervlakken van roestvaststaal. 
Voorkomt afzetting van hardnekkig vuil. Speciaal voor de levensmiddelenmarkt bestemd.

neoblank® Spray
Onderhoud van roestvaststaal – gebruiksklare oplossing – 
CFK-vrij

Verwijdert op effectieve wijze vingerafdrukken, strepen en vlekken van oppervlakken van roestvaststaal. 
Voorkomt afzetting van hardnekkig vuil. Speciaal voor de levensmiddelenmarkt bestemd.

Fles 12 x 0,75 L 3411 52

Fles 12 x 0,75 L 3231 47

Fles 12 x 0,75 L 3303 47
Can 5 L  3303 33

Sprayfl acon 12 x 400 mL 3309 90

Vat  180 kg  3303 13 
 

Reiniging en onderhoud 
van oppervlakken

Hygiëne met Systeem 
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neodisher® floor ultra
Reiniger voor vloeren – vloeibaar concentraat – 

Verwijdert effectief organische en anorganische resten. Schuimarm in gebruik. Aangename geur.
Toepassing met hhandmatig wissen of met, roterende borstels en schrob-zuigmachine mogelijk. 

neodisher® floor active
Alkalische intensieve reiniger voor vloeren – vloeibaar concentraat – 

Reinigt krachtig sterk verontreinigde vloeren en wanden. Zeer effectief bij organisch vuil, zoals vet, 
eiwit en looizuur. Voor de basisreiniging bij het dweilproces. Ook te gebruiken met lagedruk- en schuimreiniger.

neodisher® floor special
Zuur intensief reinigingsmiddel voor vloeren – vloeibaar concentraat –

Reinigt krachtig sterk verontreinigde vloeren en wanden. Zeer werkzaam bij minerale vervuilingen en 
kalkafzettingen. Voor de basisreiniging bij het dweilproces. Ook te gebruiken met lagedruk- en schuimreiniger.

Can 10 L 3175 30

Can 10 L 3233 30

Can 10 L 3234 30

Reiniging en onderhoud van 
oppervlakken

Vat 200 kg 3175 13
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Neowax Forte 
Neowax Forte is de basis slijtlaag voor iedere waterbestendige vloer zoals linoleum, marmoleum, 
vinyl, gelakt parket en overige gladde vloeren. Ook vloeren welke in het verleden veel hebben geleden 
door agressieve strippers of chemicaliën, slechte sealers en inferieure vloerwassen komen weer op glans.

Can 10 L 6144 01

Neowax Neutral
Neowax Neutral is een hechtingsreiniger welke strippen en grondige reiniging voor het 
opbrengen van een nieuwe beschermlaag overbodig maakt. Eenvoudig aan te brengen met 
een mop, dweil of schrob-zuigmachine.

Can 10 L 6144 02

Neowax Clean
Prettig geparfumeerd, laag schuimend reinigingsmiddel dat in perfecte balans is met uw Neowax Forte vloer. 
Met de Neowax Clean reinigt en voedt u de vloer grondig zonder de Neowax Forte finish aan te tasten. 
Geschikt voor gebruik met zowel vlakmopsystemen als schrob-zuigmachine.

Can 10 L 6144 04

Let op: lees voordat u het product gebruikt  de specifieke parameters en advies over materiaal compatibiliteit.
Deze informatie is voor het desbetreffende product op de data sheet te lezen en verkrijgbaar op www.drweigert.nl. 



neodisher® preclean L
Voorreiniger voor bestek – vloeibaar concentraat – 

Voor de voorbehandeling van bestek in een dompelbad voorafgaand aan het machinale reinigen. 
Verwijdert snel opgedroogde resten.

neodisher® preclean P
Intensieve voorreiniger voor bestek – poeder –

Voor de voorbehandeling van bestek en voor de basisreiniging van vaatwerk in een dompelbad 
voorafgaand aan het machinale reinigen. Uitstekend vet- en vuil oplossend vermogen. Snel oplossend poeder.

Can 10 L 3236 30

Emmer 10 kg 3237 76

Vat  200 kg  3236 13 
 

Voorreiniging

Hygiëne met Systeem 
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neodisher® prewash
Voorreiniger voor vaatwerk, potten en apparaten – vloeibaar concentraat –

Voor voorreiniging van sterk vervuilde vaat voorafgaand aan het machinale reinigen. 
Effectieve ondersteuning bij het verwijderen van hardnekkige ingedroogde of aangebrande etensresten. 
Schuimarm.

Can 5 L  3238 35
Can 10 L 3238 30

Vat  200 kg  3238 13 

Hygiëne van de handen

triformin® HR
Handenreiniger 

Milde reiniger voor zeer vuile handen. Uitstekend geschikt voor veelvuldig gebruik. 
Dosering via de triformin®- dispenser 1.0 en de triformin®- dispenser 0.5.

Fles  20 x 500 mL         3001 63
Fles 10 x1 L 3001 48

Can 10 L 3001 13

triformin® wash
Waslotion
Voor  verzorgende reiniging van handen en lichaam. Zeer goede huidverdraagzaamheid en dermatologisch verantwoord. 
Bijzonder geschikt voor normale, droge en gevoelige huid. Op basis van plantaardige grondstoffen, met Aloë Vera en 
natuurlijke bijenhoning. Zeep- en alkalivrij. Dosering via de triformin®- dispenser 1.0 en de triformin®- dispenser 0.5.

Can 5 L  3173 35
Fles 10 x 1 L 3173 48

Fles 20 x 500 ml 3173 63 



Hygiëne van de handen
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Deb InstantFOAM®*
Deb InstantFOAM® is een uniek, hypo-allergeen handdesinfectiemiddel op basis van alcohol dat over de 
handen wordt verspreid als schuim. De snel werkende en uiterst doeltreffende formule doodt 99,999% van de 
meest voorkomende ziektekiemen, wat het risico op verspreiding van ziektekiemen helpt te verlagen. Voldoet aan 
EN1500 binnen 15 sec., prEN12054, EN1275 en EN1040.

Deb Clear FOAM WASH®

Milde schuimzeep zonder parfum en kleurstoffen, voor algemeen gebruik.

Parabeen vrij, met EU Ecolabel.

Fles 12 x 47 mL 6171 05
Fles 12 x 400 mL 6171 12

Fles 6 x 1 L  6171 28

Fles 6 x 1 L  6171 03

triformin® care
Huidverzorgingscrème

Voor de verzorging van de handen na het werk en in de pauzes. Wordt zeer goed door de huid verdragen, 

dermatologisch getest. Parfumvrij. Dosering uit 500 ml-fles via de triformin®-dispenser 0.5.

triformin® protect
Beschermingscrème voor de huid 

Beschermt de huid tegen uitdroging. Langdurige bescherming en intensieve verzorging. Wordt zeer goed door de 
huid verdragen, dermatologisch getest.  Parfumvrij. Dosering uit 500 ml-fles via de triformin®-dispenser 0.5.

Tube 12 x 100 mL 3105 15

Tube 12 x 100 mL 3102 15

Fles 6 x 500 mL  3105 39

Fles 6 x 500 mL  3102 39

Let op: lees voordat u het product gebruikt  de specifieke parameters en advies over materiaal compatibiliteit.  
Deze informatie is voor het desbetreffende product op de data sheet te lezen en verkrijgbaar op www.drweigert.nl. 
* Desinfectiemiddelen op veilige wijze toepassen. Voor gebruik altijd het etiket en productinformatieblad lezen.



Doseerapparatuur en  
toebehoren
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neomatik® WSG 2
Mengsproeiapparaat voor aanmaken en sproeien van gebruiksklare oplossingen van reinigings- en des-
infectieconcentraten. Twee reinigings- of desinfectiemiddelen kunnen op het apparaat worden 
aangesloten, de dosering gaat via een injector. Wordt geleverd met sproeipistool, can houder en 20 m 
drukslang. Voor mandmontage.

neomatik® easyDOS
Handpomp voor de eenvoudige, veilige en directe dosering van reinigingsmiddel (concentraat) in bijv. 
emmers of spoelbakken. Exact instelbare doseerhoeveelheid (10 - 30 ml). Eenvoudige wandmontage, 
geen stroom- en wateraansluiting noodzakelijk.

Art.-Nr. D070440

Art.-Nr. 980854

neomatik® ZMW 1 compact / neomatik® ZMW 4 compact
Compact mengapparaat voor het maken van gebruiksklare reiniging- en desinfectieoplossingen, het direct 
vullen van spoelbakken of emmers. Er kunnen vier verschillende reinigingsmiddelconcentraten op het appa-
raat aangesloten worden. Door middel van snelkoppelingen kunnen de apparaten eenvoudig aan elkaar 
gekoppeld en aan de wand bevestigd worden.

neomatik® ZMW 4 compact (voor vier producten)   D070422neomatik® ZMW 1 compact (voor één product)    D070412

neomatik® HSG / neomatik® HSG plus
Handschuimapparaat voor het inschuimen en opsproeien van een gebruiksklaar reinigings- / desin-
fectieoplossing uit een concentraat. Met een direkte wateraansluiting. 1,4 ltr. Inhoud.
neomatik HSG plus uitvoering voor bijzondere effecten.

neomatik® HSG    D070445 neomatik® HSG plus     D070447

Dispensers
Voor de dosering van de triformin® producten voor handen hygiëne en verzorging.

Vaatwasmachine bestendig en autoclaveerbare edelstaalpomp naar voren uitneembaar:
triformin® dispenser 1.0 goud voor dosering uit 1 ltr. Flacon      Art.-Nr. 9810 51
triformin® dispenser 0.5 goud voor dosering uit 500 ml Flacon     Art.-Nr. 9810 21

Vaatwasmachine bestendig en autoclaveerbaar:
triformin® dispenser 1.0 zilver voor dosering uit 1 ltr. Flacon      Art.-Nr. 9810 52
triformin® dispenser 0.5 zilver voor dosering uit 500 ml. Flacon      Art.-Nr. 9810 22

Met kunststof pomp:
triformin® dispenser 1.0 basis voor dosering uit 1 ltr. Flacon      Art.-Nr. 9810 53
triformin® dispenser 0.5 basis voor dosering uit 500 ml. Flacon      Art.-Nr. 9810 23



Reinigings- en 

desinfectieplannen
Reinigings- en desinfectieplannen worden rechtstreeks met u afgestemd, waarbij 
rekening wordt gehouden met de ruimtelijke en organisatorische voorwaarden in uw 
professionele keuken, volgens de eisen van DIN 10516 “Reiniging & Desinfectie”.

Doseertechniek
De juiste concentratie van de reinigings- en desinfectiemiddelen is een voorwaarde 
voor betrouwbare effectiviteit en voor economisch optimaal gebruik. Onze neodisher®-
adviseurs informeren u graag over de doseer technische mogelijkheden en ondersteu-
nen u ter plaatse bij het selecteren en uitvoeren van uw individuele oplossing!

Trainingen
Goed geïnformeerde en gemotiveerde medewerkers vormen de basis voor het in acht 
nemen van de noodzakelijke hygiëneregels. We kunnen u educatief ondersteunen, bij-
voorbeeld als het gaat om persoonlijke hygiëne, wetgeving en het veilige gebruik van 
reinigings- en desinfectiemiddelen.

neodisher® – 
onze service 
voor u:
We gaan graag in op alle vragen rond keu-
kenhygiëne en maken individuele product-
concepten voor de optimale toepassing van 
de reinigings- en desinfectiemaatregelen in 
uw professionele keuken!  

Een hygiënische werkplek is onmisbaar in 
professionele keukens – maak gebruik van 
onze deskundigheid: de vakkennis van onze 
neodisher®-adviseurs is voor klanten van 
Dr. Weigert een groot voordeel.  

Service

VOORBEELD  
 

 

reinigings- en desinfectieplan  
Keuken 

 

DR. WEIGERT NEDERLAND BV 
Postbus 865, 9400 AW  Assen 

Tel. 0592 – 31 93 93  Fax. 0592 – 31 01 17 
Internet: www.drweigert.nl  
E-mail: info@drweigert.nl 

 
Afbeeldingen 

objecten 

 
Objecten 

 
Producten 

 
R= Reiniging 

D = Desinfectie 
O = Ontkalken 

 

 
Concentratie / 

inwerktijd 

 
Methode 

 
Frequentie 

 Handen  Deb  
Clear Foam Wash 

R - voor aanvang  
en na  
elk wc-bezoek 

dagelijks 

 Deb  
Instant Foam  

D - 

 Handcontact-
punten 

 Greenspeed  
microvezeldoek  

R - afnemen dagelijks 

 Acticid D 100 %, 30 sec sprayen + afnemen 

 Keukengerei + 
snijplanken 

 neodisher 
Alka 800 

R/D automatisch machinaal afwassen dagelijks 

 neodisher GN 

 Gasfornuis  neouniversal R 1 % nat reinigen / afnemen dagelijks 

 Afvoergoot/-putje  Actisan D 2 tabl. / 10 l,  
5 min. 

nat reinigen en 
naspoelen 

dagelijks 

 Spoelbak + 
handenwas-
gelegenheid 

 neouniversal R 1 % nat reinigen / afnemen dagelijks 

 Caraform special O 10 ml / l opbrengen, inwerken en  
naspoelen 

wekelijks 

 Afvalbakken  - - - legen dagelijks 

 neouniversal R 1 % nat reinigen / afnemen wekelijks 

 Acticid D 100 %, 30 sec sprayen + afnemen 

 Vloer  Greenspeed 
twistmop 

R - aanvegen / klamvochtig 
moppen 

dagelijks 

 neouniversal R 1 % schrobben, naspoelen en 
droog trekken 

wekelijks 

 Afzuigkap   Greenspeed  
microvezeldoek  

R - afnemen wekelijks 

- filters  neodisher 
Alka 800 

R/D automatisch machinaal afwassen maandelijks 

 neodisher GN 

 Tegelwanden   Greenspeed  
multimop 

R - afnemen maandelijks 

 



Reiniging en desinfectie van apparaten
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Ontkalken van spoelmachines en heetwaterapparaten ●
Reiniging van combisteamers - handmatig ●
Reiniging van combisteamers met automatisch reinigingssysteem ●
Schoonspoelen van combisteamers met automatisch reinigingssysteem ●
Reiniging van grill-apparaten en friteuses ○ ●
Geur verwijderaar ●
Reiniging van koffi e- en espressoautomaten ● ● ●
Reiniging van melkopschuimers en melkleidingen in koffi emachines ●
Ontkalken van koffi ezetters en waterkokers ●
Reiniging en desinfectie van reservoirs voor melkproducten en melkleidingen ●

Dagelijkse onderhoudsreiniging en desinfectie
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Reiniging van oppervlakken zoals werkoppervlakken, apparaten en vaatwerk ● ○ ○ ○
Reiniging van vaatwerk en bestek - handmatig ○ ● ●
Reiniging van sterk verontreinigde oppervlakken en apparaten ○ ●
Ontkalking van oppervlakken, kook- en heet waterapparaten en warmhoudreservoirs ●
Desinfectie van oppervlakken ●
Snelle desinfectie van oppervlakken met alcohol ●

Hygiëne met Systeem 
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● Aanbevolen
○ Alternatief

Aanbevelingen voor gebruik

* Desinfectiemiddelen op veilige wijze toepassen. Voor gebruik altijd de aanduiding en productinformatie lezen.



Voorreiniging
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Voorreiniging van bestek in dompelbad ● ● ○
Voorreiniging van sterk vervuilde vaatwerkdelen, potten en 
apparaten ○ ○ ●

Hygiëne van de handen
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Reiniging van de handen ● ●
Desinfectie van de handen ●
Verzorging van de handen ●
Bescherming van de handen ●

Reiniging en onderhoud van oppervlakken
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Reiniging van oppervlakken van bijvoorbeeld roestvaststaal of glaskeramiek ●
Reiniging van glas en alle glanzende oppervlakken ●
Onderhoud van roestvaststalen oppervlakken ● ●
Reiniging van vloeren ● ○ ○
Basisreiniging van vloeren – organisch vuil, zoals vetten, enz. ●
Basisreiniging van vloeren – minerale vervuiling ●
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● Aanbevolen
○ Alternatief

Aanbevelingen voor gebruik



Hygiëne met Systeem 

   Op het gebied van 
     hygiëne altijd ter 
          plaatse – 
       in Europa en 

  wereldwijd.

www.drweigert.nl
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Dr. Weigert Management System – gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001/13485/14001

Chemische Fabrik 
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
Tel.: +49-40-7 89 60-0
info@drweigert.de

Dr. Weigert
Handelsgesellschaft m.b.H.
Wienerbergstraße 11 / 12 a
1100 Wien
Tel.: +43-1-99460 6275
info@drweigert.at

Dr. Weigert (Schweiz) AG 
Baarerstrasse 14 
6300 Zug 
Tel.: +41-41 561 32 90
info@drweigert.ch

Dr. Weigert Nederland BV
Balkendwarsweg 3
9405 PT Assen
Tel.: +31-592-31 93 93
info@drweigert.nl

Dr. Weigert UK Ltd
Watling Court, Orbital Plaza, 
Watling Street, Cannock 
WS11 oEL
Tel.: +44-1543 404 633
enquiry@drweigert.com

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6A  
01-531 Warszawa
Tel.: +48-22-616 02 23/31
office_pl@drweigert.com

Dr. Weigert España
Edificio Cuzco IV
Paseo de la Castellana 141, 
Planta 8
28046 Madrid
Tel.: +34-91 572 65 77
info.spain@drweigert.com

Dr. Weigert France SAS
22 avenue des Nations
Immeuble le Raspail
BP 88035 Villepinte
95932 Roissy CDG Cedex
Tel.: +33-1-48 67 90 33
info@drweigert.fr

Dr. Weigert Hungária Kft.
Hunyadi János út 16
1117 Budapest
Tel.: +36-1-237 06 04
Info@drweigert.hu


