
Krachtige producten voor zware taken

Een compleet
gamma van
KRACHTIGE

handreinigers



Effectief - Reinigt hard werkende handen snel en effectief

Efficiënt - Zeer efficiënt waardoor slechts een kleine dosering
nodig is voor uitstekende reiniging

Veilig - Dermatologisch getest waardoor veiligheid gewaarborgd is

Veelzijdig - Verkrijgbaar in verschillende verpakkingsvormen die
voldoen aan specifieke gebruiksbehoeften

Hygiënisch - Veel producten zijn verkrijgbaar in gesloten patroonsystemen voor optimale 
hygiëne en kostenefficiëntie

Voordelen van Swarfega® producten:

Swarfega® is een gamma van
krachtige handreinigers die alle
aangetroffen typen vuil en smeer in
de professionele omgeving verwijdert.
Alle Swarfega® producten zijn zorgvuldig
geformuleerd om effectieve reiniging te
verzekeren, zodat mensen de producten
graag en met voorkeur gebruiken.

Beginnend met de originele Classic groene 
gel, is Swarfega dagelijks toevertrouwd aan 
miljoenen hard werkende handen, al meer 
dan 65 jaar



Heavy duty handreiniger. Deze gel formule 
bevat niet schurende micro-polymeer 
korrels en toegevoegde vochtinbrenger om 
snel grondige oliën, vetten en vuil te 
verwijderen en de huid soepel achter te 
laten. 

SAU610  12 x 1 liter pot
SAU445  4 x 4 liter patron
SRO440  4 x 4.5 liter pot
SAU114  1 x 14 liter emmer

Artikelcode Verpakking Heavy duty formule
Grondige reiniging
Bevat vochtinbrengers
Toegevoegde verzorgende
bestanddelen

SWN2LT 6 x 2 liter patroon
SWNC4LTR  4 x 4 liter patroon
SWAN4LMP 4 x 4 liter pomp
SWN15LTR 1 x 15 liter emmer 

Artikelcode Verpakking Krachtige citrus formule
Natuurlijke korrel
Veelzijdige reiniging
Toegevoegde
vochtinbrenger

Krachtige, snel werkende en veelzijdige 
handreiniger. Combineert natuurlijke 
citrusolie-extracten met maïsmeelscrub voor 
een grondige reiniging om hardnekkige oliën, 
vetten en enkele verfsoorten en lijmen te 
verwijderen. Bevat vochtinbrenger om de 
huid te verzorgen.

Specialistische handreiniger die dibasische 
esters en natuurlijke maïsmeelsrcub 
combineert om verfsoorten, 
inkten,harsen,lijmen en de meeste andere 
soorten vervuilingen in verfwinkels en 
spuiterijen te verwijderen. Bevat 
vochtinbrenger om de huid te verzorgen.

SWPP4LMP 4 x 4 liter pomp
SPP4LTR  4 x 4 liter patroon

Artikelcode Verpakking Gebruik in verfwinkels en
spuiterijen
Snelle, krachtige formule
Natuurlijke korrel
Bevat vochtinbrenger

Klassieke groene gel
Bevat vochtinbrenger
Veelzijdig

Snel werkende klassieke groene gel formule 
die de handen reinigt met toegevoegde 
vochtinbrengers die gemakkelijk aan te 
brengen is en snel reinigt. Verwijdert zonder 
moeite hardnekkige oliën, smeer & vuil en 
laat de handen soepel achter.

SWA1L  6 x 1 liter pot
SWA45L  4 x 4.5 liter pot
SWA125KG 1 x 15 liter emmer

Artikelcode Verpakking 



Met glycerine verrijkte handreiniger met 
niet schurende korrel die effectief is tegen 
de meeste oliën, vetten en algemene 
vervuilingen. Extra zacht voor de huid.

SXT2LT  6 x 2 liter patroon
SXT4LTR  4 x 4 liter patroon
SXT45L  4 x 4.5 liter pot

Artikelcode Verpakking Extra verzorgend
Grondige reiniging
Oplosmiddelvrij
Met glycerine verrijkt

Oplosmiddelvrije formule
Natuurlijke korrel
Bevat vochtinbrenger
Verfrist de handen

Oplosmiddelvrije hand cleaner met 
citroengeur. Combineert hoogwaardig 
ontwikkelde oppervlaktereinigers met 
natuurlijke maïsmeelscrub om olie, vet en 
algemene vervuilingen snel en effectief te 
verwijderen. Bevat vochtinbrenger om de 
huid te verzorgen.

SWL2LT  6 x 2 liter patroon
SWL4LTR  4 x 4 liter patroon
SWL4LMP 4 x 4 liter pomp
SWL45L  4 x 4.5 liter pot
SWA5LB 4 x 5 liter
SWL15L  1 x 15 liter emmer

Artikelcode Verpakking 

Oplosmiddelvrije formule
Grondige reiniging
Crèmeachtige lotion
Verfrist de handen

Geavanceerde formule. Oplossmiddelvrije 
heavy duty handreiniger met niet schurende 
micro-polymeer korrels voor een grondige 
reiniging. Bevat vochtinbrenger om de huid 
te verzorgen. Verwijdert hardnekkige oliën, 
vetten en algemeen vuil.

SOR2LT  6 x 2 liter patroon
SORC4LTR  4 x 4 liter patroon
SOR4LMP 4 x 4 liter pomp
SOR45L  4 x 4.5 liter pot
SOR15L  1 x 15 liter emmer

Artikelcode Verpakking 

Voor meer informatie en downloads bezoek: 

www.debgroup.com



SWA2000D    8 x 2 Liter Cleanse Dispenser
SWA4000D    6 x 4 Liter Cleanse Dispenser
SGW4000D    6 x 4 Liter Cleanse Dispenser Specifiek voor Paint Pro 4L Patroon

Stock Code    Size

Onze unieke range van 2 liter en 4 liter 
dispenser systemen met gesloten patroon zijn 
ontworpen voor gebruik met de meeste 
Swarfega® handreinigers.

Hygiënisch - Gesloten patronen laten geen lucht toe en    
zorgen voor ‘vers’ product
Kostenbeheersing - gecontroleerde dosering 
van producten voorkomt overdosering
Geen verspilling - patronen vouwen in 
elkaar zodat de gehele inhoud kan 
worden gebruikt zonder verspilling
Veilig - Afsluitbaar om onbevoegde 
toegang te voorkomen
Makkelijk te gebruiken - Grote 
drukknoppen zorgen voor makkelijk 
gebruik
Lekt niet - het pompmechanisme drupt 
niet en raakt niet verstopt
Bespaart tijd - lege patronen worden in enkele 
seconden vervangen
Weinig onderhoud - De oppervlakken zijn gemakkelijk af te nemen

Voordelen:

De Kracht van Zilver
Swarfega® dispensers zijn
beschermd door BioCote®, een op
zilver-ion gebaseerde antimicrobiële beschermlaag 
die de groei van bacteriën en schimmels voorkomt. 
Biocote® zal niet slijten of vervagen gedurende de 
levensduur van de dispenser.

Levenslange garantie

Swarfega® dispensers zijn gemaakt
van duurzame plastic componenten, 
uitvoerig getest voor veelvuldig gebruik 
en hebben daardoor een levenslange 
garantie. 
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