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Inleiding 

Van Slooten is leverancier van een uiterst compleet gamma verfijnde reinigings-, ver-

zorgings- en desinfectiemiddelen voor de voedselverwerkende industrie, visserij, 

scheepvaart en transportsector. 

Bij de productie van onze middelen worden de strengste normen van kwaliteitscon-

trole toegepast, zoals: ISO 9001/2000. 

We hebben al onze producten ruimschoots op voorraad en leveren desgewenst de-

zelfde dag al. Dit heeft voor onze klanten als voordeel dat deze zelf vrijwel geen pro-

ducten in voorraad hoeven te houden. Desgewenst komen we met een afgesproken 

frequentie langs om de middelen in de schoonmaakkast aan te vullen en de eventue-

le lege verpakkingen terug te nemen. 

Van Slooten is een familiebedrijf en sinds 1990 actief in de reiniging en desinfectie 

van voedselverwerkende bedrijven. Door jarenlange ervaring is er een ruime kennis 

opgedaan van allerlei mogelijk voorkomende problemen. We kunnen onze klanten 

daarom adviseren vanuit de praktijk. 

 

Training 

‘(Opfris)cursus schoonmaak in de voedingsindustrie’ is een training die wij aanbieden 

om veilig met onze producten om te gaan. Deze training geven wij voor groepen van 

2 tot 20 man en hiervoor komen we bij de klant op locatie. Deze training neemt on-

geveer anderhalf uur in beslag en wordt kosteloos door ons verzorgt. 

Onderwerpen die aan bod komen: 

• Het belang van goed schoonmaken: persoonlijke en bedrijfshygiëne  

• HACCP algemeen  

• Soorten vervuiling: verontreiniging, bederf en micro-organismen 

• Reinigingsprincipes  

• Reinigingsmiddelen in gebruik bij de klant 

• Veilig werken met chemie: gebruik van PBM’s  

Verder is deze training aan te vullen met eventuele bedrijfsspecifieke problematiek 

en ontvangen de deelnemers hiervan een certificaat. 

Wie zijn wij 
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Brillant 3 - Dagelijkse schuimreiniger 

Het product is geschikt voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie. De eigenschappen 

van dit reinigingsmiddel maken het bij uitstek geschikt voor schuimreiniging in de vlees-, 

visverwerkende industrie en groente- en fruitverwerkende bedrijven en om tegelijkertijd 

ongewenste verkleuringen weg te nemen. In combinatie met een zorgvuldige (voor)

reiniging zorgt de sterk reinigende samenstelling voor een hygiënisch resultaat. 

Belangrijkste eigenschappen: 

• geschikt voor algemeen gebruik in de voedingsmiddelenindustrie 

• zeer effectief tegen vet-/eiwitvervuilingen en ongewenste verkleuringen zoals bloed en 

kleurstoffen; werkzame stoffen: natriumhydroxide en natriumhypochloriet 

• te gebruiken in zowel zacht als hard water 

• bevat kalkbindende stoffen 

• veilig toepasbaar op RVS, keramische oppervlakken en alkalibestendige kunststoffen 

Verpakking: 10 of 20 liter 

Foam Attack - Dagelijkse schuimreiniger 

Het product is toepasbaar voor algemeen gebruik in de voedingsmiddelenindustrie. De 

eigenschappen van dit reinigingsmiddel maken het geschikt voor schuimreiniging in de 

vlees-, visverwerkende industrie en groente en fruit verwerkende bedrijven en om tege-

lijkertijd ongewenste verkleuringen weg te nemen. Het product voldoet aan REACH en 

de detergentenverordering ( EG 648/2004). 

Belangrijkste eigenschappen  

• zeer effectief tegen vet/eiwit vervuilingen en ongewenste verkleuringen zoals bloed en 

kleurstoffen werkzame stoffen: natriumhydroxide en natriumhypochloriet 

• te gebruiken in zowel zacht als hard water 

• bevat kalkbindende eigenschappen 

• veilig toepasbaar op RVS, keramische oppervalken en alkalibestendige kunststoffen 

• bij gebruik op zachte metalen zoals aluminium dient eerst de bestendigheid getest te wor-

den 

Verpakking: 10 of 20 liter 
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Schuimreinigers      
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Vloerreiniger - Dagelijkse schuimreiniger / Vloerreiniger 

Hoog geconcentreerde vloeibare reiniger met zeer goede kalkbindende eigenschappen. 

De unieke samenstelling maakt het mogelijk zelfs het hardste water te gebruiken, zonder 

dat het residuen of strepen nalaat. Zeer effectief en economisch in gebruik. Speciaal ont-

worpen voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie: het bevat geen agressieve 

bestanddelen en heeft een zeer sterk emulgerend vermogen. Veilig toepasbaar op alle waterbestendige 

ondergronden. Frisse geur. 

Verpakking: 10 of 20 liter 

Super RK 32T - Rookkastenreiniger / Tubreiniger 

Bijzonder hoog geconcentreerde, vloeibare reiniger op basis van o.a. kaliumhydroxide. 

Verwijdert moeiteloos vervuilingen op basis van plantaardige en dierlijke vetten en oliën, 

eiwitten en soortgelijke vervuilingen. Deze eigenschappen maken dit product bij uitstek 

geschikt voor de reiniging van leidingsystemen in combinatie met CIP- Cleaning, ook in-

zetbaar voor rookkasten, afzuigkappen, werktafels, ovens, bakplaten en andere apparatuur en hulpmid-

delen. Het product is bij de juiste toepassing veilig toepasbaar op vrijwel alle ondergronden. Biologisch 

afbreekbaar. 

Verpakking: 10 of 20 liter 

Heavy Duty Cleaner - Dagelijkse schuimreiniger 

Geconcentreerde, schuimende alkalische vloeistof voor de voedingsmiddelenindustrie. 

Het product is bij uitstek geschikt voor schuimreiniging bij de verwijdering van dierlijke, 

plantaardige en zelfs minerale oliën, vetten, eiwitten etc. Vervuilingen zijn na reiniging 

eenvoudig met water afspoelbaar. Veroorzaakt geen stabiele emulsies, is snel scheidend 

en veroorzaakt dus geen storingen in vetvangers en in de waterzuivering. Verwerkbaar met alle soorten 

apparatuur. 

Verpakking: 10 of 20 liter 

AC Clean Eco Foam - Periodieke schuimreiniger 

Schuimreinigingsmiddel waarbij gebruik gemaakt wordt van een hoogwaardig suiker-

tenside die uit een duurzame natuurlijke bron wordt verkregen. Door de speciale samen-

stelling en dit tenside dringt het product diep in de verontreiniging, zodat deze gemakke-

lijk loslaat van de ondergrond. Verwijdert effectief vet, eiwit en andere voedingsstoffen/

vervuilingen zonder gebruik te maken van sterke loogconcentraties. Dit verhoogt de veiligheid en ge-

bruiksvriendelijkheid. Geeft na droging het RVS een verhoogd glanseffect.  Toepasbaar in de gehele voe-

dingsmiddelen industrie. Het product is niet geschikt voor CIP systemen, krattenwassers e.d. Tevens in-

zetbaar als industrieel vloerreinigingsmiddel. Economisch in gebruik. Het product is uitstekend afbreek-

baar door waterzuiveringen, waarbij alle componenten vervallen in natuurlijke stoffen. 

Verpakking: 10 of 20 liter 
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Specials      
Super Descaler - Periodiek zuur reinigingsmiddel 

Het product is geschikt voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie en kent naast CIP-

reiniging nog vele andere toepassingen.  

Belangrijke eigenschappen:  

• verwijdering van kalk- en steenaanslag, alsmede corrosie in tanks, leidingen en apparatuur 

• verwijdert effectief organische en anorganische vervuilingen 

• toepasbaar voor reiniging met de hand, circulatiereiniging en in CIP-systemen 

• kan veilig toegepast worden op roestvaststaal en zuurbestendig emaillen; op zachte meta-

len, zoals aluminium, koper, tin en legeringen dient de contacttijd beperkt te blijven 

Verpakking: 10 liter 
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Cleaner PS-NF super  - Krattenwasser / Spoelmachine / Dompelbad 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl bacte-

riesporen) en gisten op oppervlakken, welke in contact kunnen komen met eet- en drink-

waren, met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij en keukens in 

instellingen voor gezondheidszorg.  

Het middel is bestemd voor de gecombineerde reiniging en desinfectie van oppervlakken, apparatuur en 

gebruiksvoorwerpen.  Geschikt voor o.a. : 

• (kisten)spoelmachines 

• laarzen spoelen in desinfectiesluizen 

• dompelbad voor snijplanken, kisten, messen e.d. 

Sterk verontreinigde oppervlakken en materialen vooraf grondig reinigen met een geschikt reinigings-

middel en vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Licht verontreinigde 

oppervlakken en materialen kunnen met dit gecombineerde reinigings- en desinfectiemiddel in één gang 

worden behandeld. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de 

inwerkingstijd nat blijven. Minimale inwerkingstijd 5 minuten.  

Verpakking: 10 of 20 liter 
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Cleaner CG - Reiniger voor koelunits 

Cleaner CG is een gebruiksklaar gelreinigingsmiddel dat ontwikkeld is voor het schoon-

maken en hygiënisch houden van warmtewisselaars of koelunits in de levensmiddelenin-

dustrie. 

Belangrijke eigenschappen: 

Cleaner CG bevat een effectief mengsel van bevochtigers, emulgatoren en oplosmiddelen. Het wordt 

onverdund aangebracht via sproei-apparatuur en vormt een gelfilm met het condenswater. Het mag niet 

afgespoeld worden. De gelfilm lost langzaam op in het condens en heeft hierdoor een continue reinigen-

de en hygiënische werking. 

Cleaner CG is niet corrosief op de gebruikelijke materialen in koelunits, inclusief aluminium, koper en    

gegalvaniseerde oppervlakken. Het product moet echter niet gebruikt worden op koelunits met een ge-

coate warmtewisselaar. 

Verpakking: 5 liter 

Geurvernietiger P -  Stankbestrijding 

Professionele reiniger en geurvernietiger. Bij uitstek geschikt voor het bestrijden van 

geur en stank, die achterblijven na brandschade, maar eveneens zeer geschikt voor reini-

ging en ontgeuring van trappenhuizen, kelders, sanitaire ruimten etc. 

Beperkt toepasbaar in de voedingsmiddelenindustrie, met name op plaatsen waar niet direct wordt ge-

produceerd. Niet toepasbaar op productieapparatuur. Het middel is bedoeld voor afbraak van stank en 

laat een frisse  neutrale geur achter. 

Verpakking: 5 liter 

Antifoam Food -  Ontschuimer 

Een op siliconen gebaseerde antifoam emulsie, welke specifiek voor de voedingsmidde-

len-industrie is ontwikkeld. De gebruikte additieven vallen voor praktisch de gehele voe-

dingsmiddelensector binnen de thans geldende warenwettelijke regelgeving. FDA appro-

ved volgens Regulation 21 CFR 173.340. Het product wordt breed toegepast waar onge-

wenste schuimvorming ontstaat. Met name in verdampings- en verdrogingprocessen, reinigingsproces-

sen met als vereiste een lage schuimproductie (o.a. krattenwassers), fermentatieprocessen, jamproduc-

tie, pekelen, aardappel-/chipsproductie, softdrinksproductie, vis-, vlees- en kipverwerking. 

Verpakking: 10 liter 

Micro Zip - Reiniger op basis van bacterieculturen 

Neutrale reiniger met bacterieculturen ten behoeve van het reinigen en absorberen van 

vluchtige stoffen met een sterke geur.  

Door de speciale eigenschappen van het product worden vluchtige stoffen ingekapseld 

en de moleculaire structuur van de meeste stoffen opengebroken en wordt dit omgezet in een bacterieel 

afbreekbare massa. 

Verpakking: 10 liter 
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Desinfectie      
Sanosept 80H - Algemeen desinfectiemiddel 

Officieel toegelaten ontsmettingsmiddel. Werkzame stoffen: didecyldimethyl-ammonium

-chloride (100 g/l). Product wordt onwerkzaam bij contact met zeep of synthetische was-

middelen. Wettelijk gebruiksvoorschrift: toegestaan is uitsluitend het gebruik als:  

• desinfectiemiddel op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of be-

waard, echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op boerderijen 

• desinfectiemiddel in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen 

• middel ter bestrijding van schimmels, bacteriën en algen in recirculerende koelwatersys-

temen 

• middel ter bestrijding van groene aanslag 

Verpakking: 1 liter 
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Chloran TS - Desinfecteren / Bleken 

Vloeibaar licht alkalisch hygiënisch bleekmiddel met schuimcomponent. Toepasbaar in 

de voedingsmiddelenindustrie. Speciaal bestemd voor reinigen en hygiënisch bleken van 

tafels, wanden, vloeren, apparatuur en dergelijke. De chloorstabiele oppervlakte- actieve 

stoffen zorgen voor een goede bevochting van het te behandelen oppervlak. Geschikt 

voor sproei- en schuimsystemen. Minder geschikt voor circulatiesystemen en CIP. Helpt ongewenste 

groei van micro-organismen te voorkomen. 

Verpakking: 10 liter 
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Handzeep AE 

Milde handzeep met antibacteriële werking.  

Bevat huidverzorgende ingrediënten, zodat de huid zelfs bij frequent gebruik niet zal 

uitdrogen. Was de handen regelmatig voor optimale hygiëne. Veilig toepasbaar in de 

voedingsmiddelenindustrie. 

Naar eigen inzicht doseren met behulp van alle gangbare zeepdispensers, welke geschikt zijn voor dik 

vloeibare zepen. 

Verpakking: 12 x 1 of 5 liter 

Hygiëne      

Trisept 

Huidvriendelijke desinfectant op basis van alcohol. Geschikt voor het desinfecteren van 

de huid. Regelmatig desinfecteren vermindert de verspreiding van bacteriën en ziekte-

kiemen. 

Voldoende van het product op de handen aanbrengen en inwrijven. Let speciaal op de vingertoppen. Het 

product droogt vervolgens vanzelf op. Uitsluitend voor professioneel gebruik. 

Verpakking: 12 x 1 of 5 liter 
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Wasmiddelen      
MP1 - Vloeibaar wasmiddel 

MP1 is een hoog geconcentreerd vloeibaar wasmiddel of wasmiddelversterker. Dit mid-
del wordt o.a. voor de voedingsindustrie gebruikt in de industriële wasserijen. 

Enkele eigenschappen: 

• 1 handeling voor voorwas en hoofdwas 

• voor zowel kleur als wit 

• max. 90 graden wassen 

• kan zowel handmatig als automatisch worden gedoseerd 

• de aangeraden dosering is 25-100ml per 4 kg was 

Verpakking: 5 liter of op aanvraag 
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Blan Compact - Fosfaatvrij compleet hoofdwaspoeder 

Goede was resultaten voor gekleurd en wit wasgoed vanaf 30°C. Bevat hoog actieve 

alkaline resistente enzymen voor het verwijderen van vlekken op proteinebasis. Uitste-

kende verwijdering van bleekbare vlekken op lage temperaturen. Bevat natuurlijke zeep 

voor makkelijker strijken. Hoog vuil dragend vermogen. Bevat eveneens enzymen, car-

bonaten, silicaten,  stabilisatoren, dispergeermiddelen, bleekactivator, parfum en optische witmakers. 

Toepassing: 

• voor-weken, voor- en hoofdwas van vervuild professioneel linnen 

• voor gekleurd en wit wasgoed 

• geschikt voor alle was en machinesystemen, in elk type waterhardheid 

• geschikt voor automatische dosering 

Verpakking: 25 kg 

Byor - Biologisch waspoeder 

Enzymatisch inweek-, voor- en hoofdwasmiddel voor textiel met hardnekkige eiwit- en 

vetvlekken. Zowel voor gekleurd als voor wit wasgoed. Kan ook gebruikt worden voor 

fijngoed met uitzondering van wol en zijde. Geschikt voor alle was- en machinesys-

temen, ongeacht de hardheid van het water. Geschikt voor automatische dosering. 

Bevat een hoog aandeel alkalibestendige enzymen. Bevat geen bleekmiddelen of optische witmakers.  

Verpakking: 25 kg 
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Vaatwas CV 

Vaatwas-CV is een hoogwaardig, zeer geconcentreerd, chloorvrij vloeibaar vaatwasmid-

del voor professionele vaatwasmachines. Het zorgt voor een grondige reiniging van por-

selein, glaswerk, kunststof, servies, potten, pannen etc.  

Vaatwas-CV bevat unieke bestandsdelen die aantasting van geglazuurd porselein voorkomen. Tevens 

vermindert Vaatwas-CV ophoping van aanslag in de vaatwasmachine. 

Verpakking: 25 liter 

Vaatwas      

Sanifris 

Sanitairreiniger op basis van alkaliën en tensiden. Zeer geschikt voor dagelijkse reiniging. 

Het product voorkomt kalkafzettingen, urinesteen en vele andere soortgelijke vervuilin-

gen.  

Het product is tevens zeer geschikt voor het reinigen van zwembaden. Laat na gebruik een bijzonder fris-

se geur na. De biologische afbreekbaarheid van de gebruikte oppervlakteactieve stoffen in dit product 

voldoet aan de detergentenverordening (EG 648/2004). 

Verpakking: 6 x 2 of 2 liter 

Sanitair      

Sani-Uri 

Neutrale sanitairreiniger met bacterieculturen voor dagelijks onderhoud. Breekt snel en 

effectief de stankbron af, ook in voegen, naden en andere moeilijk bereikbare plaatsen. 

De urineresten worden volgens een natuurlijk proces omgezet in water en koolzuur.  

Regelmatig gebruik verhindert stankontwikkeling zonder aantasting van materiaal en milieu. Ideaal voor 

gebruik in toiletgroepen die veelvuldig gebruikt worden: scholen, cafe's, discotheken, tankstations, zie-

ken- en verzorgingshuizen etc. Gegarandeerd vrij van schadelijke bacterien (patogenen).  

Verpakking: 10 liter 



11 

Reinigers      
Car & Truck Cleaner Eco - Autoshampoo  

Schuimreinigingsmiddel waarbij gebruik gemaakt wordt van een hoogwaardig suiker-

tenside die uit een duurzame natuurlijke bron wordt verkregen. Door de speciale sa-

menstelling en dit tenside dringt het product diep in de verontreiniging, zodat deze ge-

makkelijk loslaat van de ondergrond. Verwijdert effectief allerlei vervuilingen zonder 

gebruik te maken van sterke loogconcentraties. Dit verhoogt de veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. 

Geeft na droging de lak een verhoogd glanseffect. 

Verpakking: 10 liter 
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Steamer 130HD - Transportmiddelenreiniger 

Hoog geconcentreerde transportmiddelenreiniger. Zeer sterk reinigend vermogen, matig 

schuimend. Toepasbaar voor de verwijdering van straatvuil en atmosferische aanslag op 

alle soorten transportmiddelen, zoals vrachtwagens, tankwagens, treinen, schepen, 

trams, bussen, containers etc.  

Tevens bij uitstek geschikt voor o.a. dekreiniging in de scheepvaart. Bevat geen silicaten, veroorzaakt 

geen witte strepen na het afspoelen. Door inzet van dit product wordt mechanische bewerking (bijv. bor-

stelen) overbodig waardoor een enorme tijdsbesparing wordt gerealiseerd. Verwerkbaar d.m.v. lage- en 

hogedrukapparatuur, alsmede in vrachtwagenwasstraten.  

Verpakking: 10 liter 

Super Cleaner Y-SP 2 - Ontvetter 

Specialistische, niet-schuimende vloeistof voor milieuvriendelijke afbraak van syntheti-

sche, dierlijke, plantaardige en minerale oliën en vetten, brandstoffen, aromaten en 

andere koolwaterstofverbindingen. Tevens goed te gebruiken voor inkten en UV-inkten.  

Door toevoeging van het product aan de vervuiling wordt de moleculaire structuur hiervan opengebro-

ken en omgezet in bacterieel afbreekbare massa. Door de speciale samenstelling wordt de afbraak sterk 

bevorderd zonder schadelijke reststoffen. 

Verpakking: 10 liter 

Superreiniger Fris  

Geconcentreerde reiniger voor algemene toepassing. Geheel veilig op waterbestendige 

oppervlakken en objecten toepasbaar.  

Bijzonder actief, kan ingezet worden voor de meest uiteenlopende reinigingswerkzaam-

heden. Veilig toepasbaar in de voedingsmiddelenindustrie. Volledig onschadelijk.  

Verpakking: 10 liter 
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Laat ons u ontzorgen! 
1. Ruim assortiment: we leveren een compleet assortiment 

reinigings- was- en poetsmiddelen 

2. Geen minimale bestelhoeveelheid: levering vanaf 1 liter 

3. Levering tot in de schoonmaakkast: desgewenst vullen we 

de schoonmaakkast aan tot een vooraf overeengekomen 

hoeveelheid 

4. Verpakkingen retour: we nemen de lege verpakkingen 

weer mee terug 

5. Geen grote voorraad nodig: we houden voor u op voorraad 

en leveren nog dezelfde dag 

6. Advies vanuit de praktijk: door jarenlange ervaring kunnen 

wij adviseren bij alle mogelijk voorkomende problemen 

7. Bijscholing: op aanvraag komen we bij u op locatie voor de 

(opfris)cursus ‘schoonmaak in de voedingsindustrie’ 

Van Slooten Schoonmaakbedrijf | Molengat 1a, 8321MG URK | 0527-745 016 | info@gebrvanslooten.nl  

 www.gebrvanslooten.nl 


