
Zettex Reinigers en ontvetters

Zettex smeermiddelen

Zettex conserveringsmiddelen

Zettex Industriereiniger

Uiterst geconcentreerd en werkzaam olie- absorptiemiddel welke een goed resultaat garandeert op sterk

verontreinigde oppervlakken. Verwijdert moeiteloos olie en olieachtige vervuiling, roetaanslag, oude was,

harskorsten plus plantaardige en dierlijke vetten. Is vrij van Cfk's en gechloorde koolwaterstoffen. 

Is biologisch afbreekbaar en geeft bij goed gebruik geen ecologische schade.

Toepassingsgebieden:

Voor reinigen van vloeren, machines, motoren, vrachtauto's,

dekzeilen, roet etc.

Goed vuiloplossend vermogen, milieu- en gebruiksvriendelijk.

Te behandelen delen insproeien en even laten intrekken, 

vervolgens royaal met water afspoelen van onder naar boven.

Afhankelijk van de vervuiling 1:10 tot 1:30 verdunnen.

Nummer Omschrijving

68ZE901454 Industriereiniger 500 ml. Handsprayer

68ZE901455 Industriereiniger 10 liter can

68ZE901456 Industriereiniger 25 liter can

68ZE901457 Industriereiniger 200 liter vat

68ZE901458 Industriereiniger 1000 liter container

Zettex MC-3 Cleaner

Eén krachtige alkalische speciaalreiniger voor het efficiënt en veilig verwijderen van roetaanslag en alle zware olie en 

vetachtige verontreinigingen. Als neutralisatiemiddel ideaal in machinekamers te gebruiken, daar het in de "bilge" een

zeer snelle afscheiding geeft van olieachtige verontreinigingen. Scheidt zich binnen enkele minuten af.

Toepassingsgebieden:

Speciaal ontwikkeld voor het reinigen van machinekamers

in de scheepvaart en offshore.

Roetaanslag bij brandsanering, uitlaten, schoorstenen, 

compressoren etc.

Goed te verwerken met een hogedrukreiniger.

Verdunning 1:1 - 1:25 al naar gelang de vervuiling.

Insprayen, spuiten, borstelen en enkele minuten inwerken.

Ruim naspoelen met water van onder naar boven.

Bij warme/roestvrijstalen/auminium oppervlakken

niet geconcentreerd gebruiken.

Advies gebruik: roef/stuurhuis 1;25

Advies gebruik: ganboord/dek 1:10

Voor het reinigen van aluminium luikendeksels adviseren wij

Zettex Aluminiumreiniger Plus.

Nummer Omschrijving

68ZE901414 MC-3 Cleaner 10 liter can
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Zettex Aluminium Cleaner Plus

Actiefzure water verdunbare reiniger op basis van niet agressive zuren. Dient ter reiniging van aluminium en 

gegalvaniseerd metaal. 

Toepassingsgebieden:

Voor het verwijderen van vet, vuil en corrosie lagen van aluminium.

Scheepvaart brache: aluminium tranenplaat luiken, dekels

en vloerplaten.

Carrosseriebranche: aluminium luiken van trailers en 

aanhangwagens.

Verdunning 1:5 bij sterke vervuiling, 

1:10 bij normale vervuiling, 1:25 bij lichte vervuiling.

Niet op warme oppervlakken gebruiken.

Niet in de felle zon gebruiken.

Niet laten drogen.

Direct met ruim water naspoelen.

Nummer Omschrijving

68ZE230074 Aluminium Cleaner Plus 5 liter can

Zettex Powerclean 98

Hoogschuimende en middelkrachtige dekreiniger, welke geen 1-komponent lakwerk aantast door afname van glans of

verbleking. 

Toepassingsgebieden:

Voor het nat reinigen van scheepsdekken, roef, stuurhuis, dek

en gangboord.

Bij de industrie toepasbaar op wasplaats d.m.v. hogedrukreiniger.

De te behandelen delen insprayen of borstelen.

Enkele minuten laten inwerken en vervolgens royaal met water

afspoelen.

Afhankelijk van de vervuiling verdunnen 1:5 tot 1:50.

Nummer Omschrijving

68ZE205010 Powerclean 98 10 liter can

68ZE961250 Powerclean 98 210 liter vat

Zettex Powerclean 99

Eén schuimende ontvettende reiniger, welke met water verdund moet worden.

Toepassingsgebieden:

Voor het nat reinigen van scheepsdekken, roef, stuurhuis, dek

en gangboord.

Bij industrie toepasbaar op de wasplaats d.m.v. hogedrukreiniging.

De te behandelen delen insprayen of borstelen, enkele minuten

laten intrekken en vervolgens royaal met water afspoelen.

Extreme vervuiling 1:5

Sterke vervuiling 1:15

Normale vervuiling 1:20

Reiniging met stoom 1:50

Reinigen met hogedruk 1:30

Nummer Omschrijving

68ZE206010 Powerclean 99 10 liter can

68ZE206020 Powerclean 99 25 liter can

68ZE206030 Powerclean 99 210 liter vat
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Zettex Profi Reiniger

Is een medicinale alcohol ontvetter met extreem snel verdampende eigenschappen. Bevat goed kruipende eigenschappen

Bevat een goed vuil en vet oplossend vermogen. Is chemisch neutraal  en water verdringend.

Laat geen residu achter!!

Toepassingsgebieden:

Snelle verwijdering van olie, vet, siliconen etc. Verwijdert moeiteloos vuil van kunststof en

metalen oppervlakken.

De te behandelen delen royaal inspuiten en opgelost vuil laten afdruipen.

Bij hardnekkig vuil de Profi Reiniger met een kwast aanbrengen op de vervuilde delen.

Nummer Omschrijving

68ZE970851 Profi Reiniger 500 ml Spuitbus

68ZE970852 Profi Reiniger 5 liter can

68ZE970853 Profi Reiniger 25 liter can

68ZE970854 Profi Reiniger 50 liter can

Zettex Roest en Kalk verwijderaar

Extreem krachtige, zure, kalk- cementsluier en roetoplosser. Sterk geconcentreerde zure reiniger. Het veilige alternatief

voor reinigers op basis van zoutzuur. Biologisch afbreekbaar.

Toepassingsgebieden:

Voor het reinigen van grijze aanslag op beton, steen, betonmixers,

washallen en scheepsboegen.

Voor het verwijderen van de bruine roeststrepen op afvoerpijpen

schoorstenen, ankerkluizen, scheepsdennen etc.

Gelakte delen puur 1:10 verdunnen.

Oppervlakken inborstelen en direct met overvloedig water naspoelen.

Van onder naar boven werken. Niet op warme afvoerbuizen gebruiken.

Niet in douche-cel ruimtes gebruiken i.v.m. gevoelige materialen.

Nummer Omschrijving

68ZE902651 Roest en kalkverwijderaar 10 liter can

68ZE901653 Roest en kalkverwijderaar 25 liter can

Zettex Electroclean Z

Heldere reukloze ontvetter, vervangt de traditionele koudontvetters, trichloor, perchloor en wasbenzine.

Toepassingsgebieden:

Reinigen van elektromotoren, dynamo's en startmotoren.

Tast tijdens de reiniging géén isolatie en rubber aan.

Is niet schadelijk voor de kleding.

Dompel, sproeireiniging of handmatig met een kwast of doek aanbrengen.

Het product wordt onverdund gebruikt.

Afhankelijk van de aard van de vervuiling, is een inweektijd van

5 tot 10 minuten voldoende. 

De gereinigde onderdelen aan de lucht op laten drogen of eventueel 

met lucht afblazen.

Een visuele controle is meestal voldoende.

Nummer Omschrijving

68ZE999010 Electroclean Z 10 liter can

68ZE999025 Electroclean Z 25 liter can

68ZE999030 Electroclean Z 60 liter vat

68ZE200001 Electroclean Z 200 liter vat

Is dé spoelbakreiniger van Zettex
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Zettex Oil Killer

Een alkalische reiniger voor universeel gebruik.

Biologisch afbreekbaar en vriendelijk in gebruik.

Bevat extreme bestanddelen voor het moeiteloos ontvetten.

Toepassingsgebieden:

Wordt gebruikt voor het reinigen van beton, kunststof vloeren,

machines, onderdelen, machinekamers, scheepsdekken en

vele andere toepassingen in de industrie en scheepvaart.

Verwijdert moeiteloos alle soorten Olie, vet, roet,

koolstof, oude was en harskorstachtige vervuilingen.

Zettex OilKiller verdunnen met water, afhankelijk van de

vervuilingsgraad ca. 1:10 verdunnen.

Bij warme en/of blanke aluminium delen 1:25 verdunnen.

De te behandelen delen royaal inspuiten en enkele

minuten laten inweken. Daar na met een krachtige straal

afspuiten met water van onder naar boven.

Nummer Omschrijving

68ZE901451 Oil Killer 10 liter can

68ZE901452 Oil Killer 25 liter can

Zettex Montagereiniger

Een krachtige snelreiniger met snel verdampende eigenschappen. Op basis van industriële alcohol.

Vriendelijke vervanger voor thinner, aceton, mec en tri gebaseerde producten.

Als reiniger voor koppelingen, hydraulica, kettingen, drukperswalsen etc.

Te gebruiken voor het reinigen van metalen en zelfs kunststof delen voor verlijming.

Toepassingsgebied:

Kan worden gebruikt op bijna alle metalen en kunststoffen.

Voor het snel verwijderen van olie, vet, smeer etc.

De te behandelen delen royaal inspuiten  en opgelost vuil laten afdruipen.

Bij hardnekkige vervuiling de montagereiniger met een kwast aanbrengen

op de bevuilde delen.

Nummer Omschrijving

68ZE998001 Montagereiniger 500 ml spuitbus

68ZE998002 Montagereiniger 5 liter blik

68ZE998003 Montagereiniger 25 liter can

68ZE998004 Montagereiniger 50 liter can

68ZE998005 Montagereiniger 200 liter vat

Zettex  Teerverwijderaar

Speciale reiniger voor het verwijderen van Teer, bitumen, vet, 

olie en asfaltspatten van lak, glas en chroom.

Is de vervanger van thinner en/of wasbenzine.

Bevat redelijk verdampende eigenschappen.

Toepassingsgebieden:

Voor het verwijderen van teer en bitumen van lak en glas.

Een doek met de Teerverwijderaar doordrenken en de te behandelen

delen eenvoudig afvegen.

De behandelde delen even laten drogen en uitdampen, daarna

is het eventueel gereed voor een verdere behandeling.

Nummer Omschrijving

68ZE950405 Teerverwijderaar 400ml bus

68ZE912715 Teerverwijderaar 5 liter blik

68ZE603103 Geschikte handsprayer

68ZE900325 Geschikte navul Spruhboy aluminium

68ZE900330 Luchtvuladapter voor spruhboy

97-14.3



Zettex Multifoam

Uitzonderlijk veelzijdig foam schuimspray, eenvoudig en snel in gebruik. 

Laat geen krassen, vlekken of strepen na op het oppervlak.

Licht insprayen. Droogwrijven met goed absorberent papier of pluisvrije doek.

Kan zondermeer gebruikt worden op verschillende materialen.

toepassingsgebieden:

Voor het snel verwijderen van vuil, vet, rubberstrepen, aftekeningen,

rookaanslag, was etc.

Nummer Omschrijving

68ZE920480 Multifoam 500 ml. Spuitbus

Zettex Plastic Cleaner

Een reinigingsmiddel met verzorgende componenten

voor alle soorten kunststoffen.

Plastic cleaner bevat milieuvriendelijke groendstoffen.

Het product is Alkalisch.

Verwijdert eenvoudig vervuiling, vlekken en kleine krasjes

op het kunststof oppervlak.

Heeft verzorgende eigenschappen voor diversen soorten kunststoffen.

Nummer Omschrijving

68ZE924451B Plastic cleaner 500 ml. Trigger

68ZE924452B Plastic cleaner 10 liter can

Zettex Security Cleaner

Eén veilige en veelzijdige ontvetter die geen oliefilm nalaat.

Veilig in gebruik op de meeste kunststoffen en ook op

verven, geverfde oppervlakken, vinyl en glas.

Materiaal: polyester epoxyhars

Zeer veilig, universeel, gebruiksklaar, milieuvriendelijk

en langzaam verdampend.

Toepassingsgebieden:

Voor het ontvetten van allerlei oppervlakken, ferro- en non

ferro metalen voor verlijming of verven. 

Verwijderen van lijmresten of etikettering.

Verwijderen van olie- en vetvlekken uit textiel.

Afwerken van kitnaden van Zettex MS-Polymeer.

Nummer Omschrijving

68ZE483001 Security Cleaner 500ml spuitbus

68ZE483002 Security Cleaner 1 liter

68ZE483003 Security Cleaner 5 liter can

68ZE483004 Security Cleaner 25 liter can

Zettex RVS Spray

Eén droge wasachtige beschermlaag voor metaal, kunststoffen

en gelakte oppervlakken.

Verwijdert eenvoudig en snel vervuiling 

Is wind en watervast.

Materiaal: parafine zuurvrije olie.

Bevat geen schuurmiddelen, beschermt en is mens en milieu-

vriendelijk, roestwerend en waterbestendig, gebruiksklaar.

Bij uitstek geschikt voor het reinigen en beschermen van RVS.

Nummer Omschrijving

68ZE208980 RVS Spray 500ml spuitbus
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Zettex Spruhboys

Navulbare spuitbus welke met perslucht op druk wordt gebracht.

Inhoud 450 ml.

Nummer Omschrijving

68ZE900325 Spruhboy kleur Blauw

68ZE900328 Spruhboy kleur Geel

68ZE900326 Spruhboy kleur Groen

68ZE900327 Spruhboy kleur Rood

68ZE900330 Vuleiland t.b.v. Spruhboy

Zettex Balsam

Een siliconenhoudende spray voor het conserveren van rubbers en PVC

Kan worden gebruikt voor het ophalen van de glans van verweerde

kunststoffen

Voor het tijdelijk beschermen van rubbers en kunststoffen tegen 

zout- en vetaanslag.

Nummer Omschrijving

68ZE970205 Balsam 500ml. Spuitbus

Zettex  MP800

Eén hoogwaardige keramische pasta voor het beschermen van allerlei soorten metalen.

Heeft een sterke hechting, is duurzaam en bestand tegen zuren, zout en water.

Is bestand tegen zeer hoge temperaturen +1000°C 

Is chemisch bestendig.

Het alternatief voor het mens- en milieubelastende koperpasta.

Eigenschappen:

Vooromt invreten en is minder milieubelastend.

Geeft optimale bescherming tegen zout en water.

Zeer sterke hechting en duurzame smering.

Wordt gebruikt als afdichting- en montagepasta.

Is ideaal voor schroefdraadverbindingen en opzuiveren van

beschadigde draad. 

Vooral aan te bevelen bij RVS schroefdraadverbindingen.

Nummer Omschrijving

68ZE308100 Multi pasta 800 pot 250 gram

68ZE308103 Multi pasta 800 spray 500 ml

68ZE308107 Multi pasta 800 Pressure bus 200 gram

68ZE308101 Multi pasta 800 400ml spuitbus

Zettex Chaingel

Eén universeel smeermiddel en kettingspray met een breed temperatuurbereik

van -40 °C to +220 °C. 

Is hars- en zuurvrij, huidvriendelijk, corrosiewerend en waterbestendig.

Vormt een actief blijvende flexibele smeerfilm.

Materiaal: Full synthetisch vet

Eigenschappen:

Zeer breed toepasbaar, sterk klevend, uniek indringend vermogen,

stofafstotend, geen aantastingen op de ondergrond.

Voor het smeren van assen, tandwielen, rollagers, transportbanden,

persluchtwerktuigen, kettingen, hijstoestellen, sloten, gereedschappen,

aandrijvingen, kabels, drijfstangen en wormwielen.

Eventueel overtollige gel verwijderen met de Zettex

Profi-reiniger

Nummer Omschrijving

68ZE996052 Chaingel spuitvet 500ml spuitbus
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Zettex Superlube Hexaflon

Is een hightech vervanger van alle Teflon smeermiddelen

Zeer laag wrijvings coëfficiënt.

Universeel te gebruiken, schone werking.

Hars- en zuurvrij. Uitstekend kruipend vermogen. 

Chemicaliën bestendig. Waterafstotend.

Hoog temperatuurbereik van -20°C tot +200°C.

Voor het smeren van bewegende metalen delen en het

conserveren daarvan.

Nummer Omschrijving

68ZE691010 Superlube Hexaflon 500ml spuitbus

Zettex Siliconenspray

Eén kwalitatief hoog en droog smeermiddel voor draaiende delen

zoals schranieren en draaiende ondergronden.

Laat geen residu achter en vermindert wrijving.

Hecht op alle ondergronden, droge smering, langdurige werking.

Voor het smeren van schuifdeuren, transportbanden, kettingen,

scharnieren en sloten.

Voorkomt hechting van bijvoorbeeld lijmen, lakken of kleefstoffen op

de ondergrond.

Nummer Omschrijving

68ZE922951 Siliconenspray 500ml spuitbus

Zettex PTFE Oil

Eén hoogwaardig op Teflon gebaseerde smeerolie die universeel inzetbaar is.

Is toepasbaar in de meest extreme omstandigheden.

Heeft een perfecte hechting op bijna iedere ondergrond.

Gebruiksklaar, vuil en roest oplossend. Uitstekend kruipvermogen.

Bestand tegen zeer koude- en zeer warme temperaturen.

Smerende werking tot +250°C.

Voor langdurige smering van alle bewegende of scharnierende

ondergronden. 

Voor het smeren van kettingen welke blootgesteld worden aan extreme

omstandigheden.  Als smering in draaibanken.

Als universeel smeermiddel op roestige ondergronden.

Nummer Omschrijving

68ZE300590 PTFE Oil 500ml spuitbus

Zettex PTFE Grease

Eén sterk hechtende multipurpose vet op basis van Teflon.

Universeel toepasbaar voor alle zware belastingen in scheepvaart 

offshore en industrie.

Heeft een zeer hoog temperatuurbereik.

Geschikt voor gebruik onder hoogvochtige omstandigheden.

Zeer lage wrijvingscoëfficiënt.

Voor smering van zwaar- en wisselend belaste kogel-, wentel-,

rol- en glijlagers.

Ook te gebruiken als smeermiddel in de voedingsmiddelen industrie.

Nummer Omschrijving

68ZE300901 PTFE Grease 500ml spuitbus
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Zettex Multi Oil

Eén hoogwaardig universeel toepasbaar smeermiddel met een 7-voudige

werking. Is vochtverdrijvend en lost roest en vuil op.

Is hars- en zuurvrij en heeft een reinigend vermogen.

Voor het smeren en reinigen van vastzittende onderdelen.

Voor het verdrijven van vocht en beschermen van elektrische 

onderdelen. Voor het oplossen van roest, teer en vetten.

Nummer Omschrijving

68ZE996043 Multi Oil 500ml spuitbus

68ZE990451 Multi Oil 5 liter can

Zettex Graffity Remover

Hoogwaardige dieptereiniger voor verwijderen van Graffity.

Tevens geschikt voor moeilijk verwijderbare inkt en viltstiftvlekken.

Materiaal: koolwaterstofreiniger

Is toepasbaar op nagenoeg iedere ondergrond.

Heeft een zeer snelle werking en tast de ondergrond niet aan.

Vormt geen schaduwen en is biologisch afbreekbaar.

Nummer Omschrijving

68ZE201060 Graffity remover 500ml spuitbus

Zettex Airjet

Eén samengeperste droge lucht in een spuitbus met onbrandbaar gas.

Voor het reinigen van precisie instrumenten, het schoonmaken van

elektronische apparatuur zoals:

toetsenborden, faxen, printers, computers, camera's, cv-ketels etc.

Nummer Omschrijving

68ZE201110 Airjet droge lucht 500ml spuitbus

Zettex Protectwax

Universeel sneldrogende beschermingswax voor het snel en langdurig

beschermen van metalen tegen roest en corrosie.

Extreem lange conserveringsduur (ca. 5 jaar)

Op basis van Wax additieven.

Geeft een uitstekende bescherming tegen zuren en zout.

Als een goed hechtende waterafstotende transparante film voor op

alle metalen.

Nummer Omschrijving

68ZE950350 Protectwax 500ml spuitbus

68ZE950351 Protectwax 5 liter can

68ZE950352 Protectwax 50 liter can

Zettex Zinkspray

Eén sneldrogende overspuitbare verf met een hoog zinkgehalte.

Is bestand tegen chemische en mechanische slijtage.

Sterke hechting en langdurige bescherming.

Roest- en corrosiewerend.

Nummer Omschrijving

68ZE410401 Zinkspray Grijs 500ml spuitbus

Overschilderbaar

68ZE410402 Zinkspray Galvanisch 400ml spuitbus

68ZE410404 Zinkspray Alu 400ml spuitbus

Overschilderbaar
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