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De voordelen:

Optimale resultaten 

De erkende hoge kwaliteit van Dr. Weigert garandeert uitste-

kende reinigings- en desinfectieresultaten, goede verdraag-

zaamheid door het materiaal en een efficiënte werking. Het 

doorslaggevende voordeel voor economisch gebruik en milieu-

vriendelijkheid: producten van Dr. Weigert zijn sterk geconcen-

treerd waardoor u zuinig kunt doseren.

Duidelijke lijn voor alle 

toepassingen

De duidelijke indeling en structuur zorgen ervoor dat alle reini-

gingstaken goed worden uitgevoerd. Het basispakket voor de da-

gelijkse onderhoudsreiniging bestaat uit slechts zes producten: 

overzichtelijk en logisch. Daarnaast zijn er speciale producten 

voor speciale toepassingen, zoals de reiniging en desinfectie 

van apparaten. Zo kunt u zich eenvoudig oriënteren bij het selec-

teren en gebruiken van de producten. 

Doordacht design

Overtuigend in vorm en functie: de verpakkingen zijn doelmatig 

ontworpen met het oog op economisch en veilig gebruik. De eti-

ketten zijn duidelijk en overzichtelijk vormgegeven en geven met 

kleurcodes de juiste informatie voor efficiënt en veilig gebruik.

Het programma
voor
keukenhygiëne

De kwaliteit van Dr. Weigert ga-
randeert uitstekende reinigings-
resultaten, materiaalvriendelijke 
producten en efficiënt werken. 
Met de overzichtelijke opzet van 
het programma kiest u eenvou-
dig en betrouwbaar het juiste 
product voor uw toepassing.
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Dagelijkse onderhoudsreiniging

caraform ® universal

Universeel reinigingsmiddel voor oppervlakken, 
apparaten en vaatwerk - vloeibaar concentraat -

Verwijdert vuil van oppervlakken, zoals werkvlakken, 
apparaten en vloeren. Parfumvrij.

Flessen 12 x 1 L 3221 49

Flessen 6 x 2 L 3221 42

Jerrycan 10 L 3221 30

Jerrycan 20 kg 3221 26

Vat 200 kg 3221 13

caraform ® citro

Handafwasmiddel met citroengeur
- vloeibaar concentraat -

Verwijdert uiteenlopende soorten etensresten van vaat-
werk en pannen. Uiterst zuinig in gebruik en bijzonder 
mild voor het materiaal.

Flessen 12  x 1 L 3321 49

Flessen 6 x 2 L 3321 42

Jerrycan 10 L 3321 30

Vat 200 kg 3321 13

caraform ® active

Intensief reinigingsmiddel, lost vet bijzonder
krachtig op, voor oppervlakken en apparaten
- vloeibaar concentraat -

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

Flessen 6 x 2 L 3222 42

Jerrycan 10 L 3222 30

Vat 200 kg 3222 13

neoform K plus*

Reinigings-/ desinfectiemiddel voor oppervlakken 
en apparaten in de levensmiddelensector 
- vloeibaar concentraat -

Vo o r  g e c o m b i n e e r d e  r e i n i g i n g  e n  d e s i n f e c-
tie, met uitstekende reinigende werking en vei-
lige desinfectie. Vrij van par fum en kleurstof fen.
Bactericide, schimmeldodend en beperkt virucide.

Flessen 6 x 2 L 3223 42

Jerrycan 10 L 3223 30

Vat 200 kg 3223 13

neoform K Spray*

Snelwerkend desinfectiemiddel voor oppervlakken 
en apparaten in de levensmiddelensector 
- gebruiksklare oplossing -

Voor snelle desinfectie van voorgereinigde werkoppervl-
akken en apparaten. Droogt op zonder sporen na te laten 
- naspoelen niet nodig. Bactericide en fungicide.

Flessen 12 x 0,75 L 3638 47

Jerrycan 10 L 3638 30

caraform ® special

Ontkalker voor oppervlakken en apparaten
- vloeibaar concentraat -

Verwijdert kalk en ander zuuroplosbaar vuil, evenals vuil dat 
zich in het kalk heeft afgezet. Op basis van citroenzuur.

Flessen 6 x 2 L 3224 42

Jerrycan 10 L 3224 30

Vat 240 kg 3224 13

* Desinfectiemiddelen op veilige wijze toepassen. Voor gebruik altijd de aanduiding en productinformatie lezen.
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Reiniging en desinfectie van apparaten

neodisher® CombiClean

Reinigingsmiddel voor combisteamers
- vloeibaar concentraat -

Verwijdert vet- en eiwitresten evenals aangebrande voed-
selresten. Mild voor het materiaal. Voor combisteamers met 
een automatisch reinigingssysteem evenals voor handma-
tige toepassingen.

Flessen 12 x 0,75 L 3017 47

Jerrycan 10 L 3017 30

neodisher® CombiDry

Naspoelmiddel voor combisteamers met
een automatisch reinigingssysteem
- vloeibaar concentraat -

Voor het snel en st reeploos drogen van g aar-
ruimtes van combisteamers met een automatisch
reinigingssysteem.

Jerrycan 10 L 3018 30

neodisher® grill

Intensief reinigingsmiddel voor grillapparatuur
- vloeibaar concentraat -

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

Flessen 12 x 0,75 L 3239 47

Jerrycan 10 L 3239 30

neodisher® special plus

Ontkalkingsmiddel voor spoelmachines en heetwa-
terapparaten- vloeibaar concentraat -

Verwijdert ook hardnekkige kalkafzettingen en daarin ver-
zameld vuil in afwasmachines en heetwaterapparaten.

Flessen 6 x 2 L 3225 42

Jerrycan 5 L 3225 33

Jerrycan 12 kg 3225 30

Jerrycan 25 kg 3225 26

Vat 250 kg 3225 13
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Reiniging en desinfectie van apparaten

neodisher ® CM P

Reinigingsmiddel voor koffiemachines - poeder -

Voor de basis- en onderhoudsreiniging van automaten 
voor koffie en warme dranken. Verwijdert looistoffen en 
koffieolie.

Potjes 10 x 1 kg 3226 82

Emmer 10 kg 3226 76

neodisher ® CM L

Reinigingsmiddel voor koffiemachines 
- vloeibaar concentraat -

Voor de basis- en onderhoudsreiniging van automaten 
voor koffie en warme dranken. Verwijdert looistoffen en 
koffieolie.

Jerrycan 10 L 3227 30

neodisher ® CM tabs

Reinigingsmiddel voor espressomachines - tabs -

Voor de basis- en onderhoudsreiniging van espresso-
automaten. Verwijdert looistoffen en koffieolie.

Potjes 4 x 0,4 kg 3266 83

neodisher ® CM special

Ontkalkingsmiddel voor koffiemachines - poeder - 

Verwijdert kalk en andere zuuroplosbare afzettingen 
in waterreservoirs van koffie- en espressomachines en 
waterkokers.

Blikken 10 x 1 kg 3264 82

neoform CM dis*

Reinigings-/ desinfectiemiddel voor dispensers en 
reservoirs van melkproducten
- vloeibaar concentraat -

Gecombineerde reiniging en desinfectie in één han-
deling. Ver wijder t ef fectief resten van melk en 
melkproducten, sof tijs, roomijs en vruchtensap-
pen in drankautomaten en ijs- en roommachines.
Bactericide.

Flessen 12  x 1 L 3229 49

* Desinfectiemiddelen op veilige wijze toepassen. Voor gebruik altijd de aanduiding en productinformatie lezen.
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Reiniging en onderhoud van oppervlakken

neodisher® sol

Vloeibaar schuurmiddel voor oppervlakken
- gebruiksklare oplossing -

Verwijdert zonder krassen mild maar krachtig zelfs hardnek-
kige resten van werkoppervlakken en pannen en oppervlak-
ken van roestvaststaal, keramiek en glaskeramiek.

Flessen 12 x 0,75 L 3411 52

neodisher® shine

Reinigingsmiddel voor glas en alle glanzende opper-
vlakken - gebruiksklare oplossing -

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

Flessen 12  x 0,75 L 3231 47

neoblank®

Onderhoud van roestvaststaal
- gebruiksklare oplossing -

Ver wijder t  v inger afdr uk ken,  s t repen en v lek-
ken mild van opper vlakken van roest vaststaal. 
Voorkomt hardnekkig vuil.

Flessen 12 x 0,75 L 3303 47

Jerrycan 5 L 3303 33

Vat 180 kg 3303 13

neoblank® Spray

Onderhoud van roestvaststaal
- gebruiksklare oplossing -

Verwijdert vingerafdrukken, strepen en vlekken mild van 
oppervlakken van roestvaststaal. Voorkomt hardnekkig 
vuil. CFK-vrij.

Sprayflacons 12  x 400 mL 3309 90
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Reiniging en onderhoud van oppervlakken

neodisher® floor standard

Reinigingsmiddel voor vloeren 
- vloeibaar concentraat -

Verwijdert effectief organische en anorganische resten. Mild 
alkalisch, schuimarm in gebruik. Toepassing via hogedruk-
reinigers, roterende borstels en dweilproces mogelijk. 

Jerrycan 10 L 3232 30

Fass 200 kg 3232 13

neodisher® floor active

Alkalisch intensief reinigingsmiddel voor vloeren
- vloeibaar concentraat -

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

Jerrycan 10 L 3233 30

neodisher® floor special

Zuur intensief reinigingsmiddel voor vloeren
- vloeibaar concentraat -

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

Jerrycan 10 L 3234 30
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Voorreiniging

neodisher® preclean L

Dompelreiniger voor bestek - vloeibaar concentraat -

Voor de voorbehandeling van bestek in een dompelbad 
vóór het machinale spoelen. Verwijdert snel en automatisch 
opgedroogde resten.

Jerrycan 10 L 3236 30

Vat 200 kg 3236 13

neodisher® preclean P

Intensieve dompelreiniger voor bestek - poeder -

Voor de voorbehandeling van bestek en voor de basisrei-
niging van vaatwerk in een dompelbad vóór het machi-
nale spoelen. Uitstekend vet- en vuiloplossend vermogen. 
Snel oplosbaar poeder.

Emmer 10 kg 3237 76

neodisher® prewash

Voorreiniger voor vaatwerk, pannen en apparaten 
- vloeibaar concentraat -

Geschikt voor de voorreiniging van sterk vervuilde vaaton-
derdelen vóór het machinale spoelen. Effectieve ondersteu-
ning bij het verwijderen van hardnekkige ingedroogde of 
aangebrande etensresten. Schuimarm.

Jerrycan 10 L 3238 30

Vat 200 kg 3238 13
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Hygiëne van de handen

triformin ® HR

Handzeep - vloeibaar concentraat -

Milde reiniging van zeer vuile handen. Uitstekend geschikt 
voor veelvuldig gebruik. Wordt zeer goed door de huid -
verdragen, dermatologisch getest.

Flessen 10 x 1 L 3001 48

Jerrycan 10 L 3001 30

Vat 200 kg 3001 13

triformin ® DH

Handzeep met ontsmettende werking
- vloeibaar concentraat -

Voor hygiënisch wassen van de handen in alle levensmiddelen-
verwerkende bedrijven, zoals professionele keukens. Wordt 
zeer goed verdragen door de huid, dermatologisch getest. 
Bactericide.

Flessen 10  x 1 L 4314 50

GOJO Purell® 85

Op basis van 85% alcohol

Voor de hygiënische desinfectie van de handen. Geen water 
nodig: spoelen en drogen is niet nodig

Pompflesjes 12 x 350 mL 6124 07

Doseerflacons 24 x 60 ml 6124 06

Flesjes 8 x 1 L 6124 04

triformin ® care

Huidverzorgingscréme

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

Tubes 12 x 100 mL 3105 15

Flessen 6 x 500 mL 3105 39

triformin ® protect

Beschermingscréme voor de huid

Voor de bescherming van de handen bij vochtige werk-
zaamheden. Wordt zeer goed door de huid verdragen, 
dermatologisch getest. Parfumvrij.

Tubes 12  x 100 mL 3102 15

Flessen 6 x 500 mL 3102 39
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Doseerhulpmiddelen

neomatik® ZMW 1 
neomatik® ZMW 3

Bijmengapparaat voor het aanmaken van gebruiksklare reini-

gings- en desinfectiemiddeloplossingen, voor het direct vullen 

van gootstenen of emmers. Er kunnen één of drie verschillende 

reinigingsmiddelen op het apparaat worden aangesloten.

neomatik® ZMW 1

neomatik® ZMW 3

Art.-Nr.

070410

070420

neomatik® WSG 2 Vaste wandsproeier voor het aanmaken en sprayen van 

gebruiksklare reinigings- en desinfectiemiddeloplossingen, voor 

reinigingswerkzaamheden in professionele keukens. Twee reini-

gings- of desinfectiemiddelen kunnen op het apparaat worden 

aangesloten, de dosering gaat via een injector, met sproeipis-

tool, jerrycanhouder en 20 m drukslang.

Art.-Nr.

070440

neomatik® HSG Handschuimapparaat voor het opschuimen en opsproeien van 

gebruiksklare reinigings- en desinfectiemiddeloplossingen met 

rechtstreekse wateraansluiting. Voor reinigingswerkzaamheden 

in professionele keukens, inhoud 1,4 l

Art.-Nr.

070445

neomatik® 
Drucksprüher

Voor het sprayen van verdunde reinigings- en 

desinfectieoplossingen. De drukopbouw geschiedt door middel 

van pomphendels. Vulinhoud: 1,5 l

Art.-Nr.

980851

neomatik® 
easyDOS

Handpomp voor de eenvoudige, veilige en rechtstreekse 

dosering van reinigingsmiddelconcentraten in open reservoirs 

(bijvoorbeeld gootstenen). 

Exact instelbare doseerhoeveelheid (10 - 30 ml), eenvoudige 

wandmontage, zonder stroom- en wateraansluiting.

Art.-Nr.

980854

triformin® 
dispenser

Voor de dosering van triformin®-producten voor handhygiëne 

en -verzorging, met armbediening volgens UVV (voorschriften 

ter voorkoming van ongevallen), onderhoudsvrij.

triformin® dispenser 1000 voor de dosering uit flessen van 1 l

triformin® dispenser 500 voor de dosering uit flessen van 0,5 l

Art.-Nr.

981050

981020
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Service

Reinigings- en 
desinfectieplannen

  Reinigings- en desinfectieplannen worden rechtstreeks

 met u afgestemd.

Doseertechniek
 De juiste concentratie van de reinigings- en desinfectiemiddelen 

is de voorwaarde voor betrouwbare effectiviteit en voor economisch 

optimaal gebruik. Onze adviseurs informeren u graag over de do-

seertechnische mogelijkheden en ondersteunen 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, bijvoorbeeld als het gaat om 

persoonlijke hygiëne en het veilige gebruik van reinigings- en desin-

fectiemiddelen.

neodisher® – 
Onze service
voor u…

We gaan graag in op alle vragen 
rond keukenhygiëne en we maken 
individuele productconcepten voor 
de optimale toepassing van de rei-
nigings- en desinfectiemaatregelen 
in uw professionele keuken! Een 
hygiënische werkplek is onmisbaar 
in professionele keukens - maak 
gebruik van onze deskundigheid: de 
vakkennis van onze medewerkers 
is voor klanten van Dr. Weigert een 
groot voordeel.
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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 grillapparatuur en friteuses ● ●
Reiniging van koffi e- en espressoautomaten ● ● ●
Ontkalken van koffi ezetters en waterkokers ●
Reiniging en desinfectie van reservoirs voor melkproducten en melkleidingen ●
Reiniging van glas en alle glanzende oppervlakken ●

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

Toepassingsadviezen

● Aanbevolen
○ Alternatief gebruik

* Desinfectiemiddelen op veilige wijze toepassen. Voor gebruik altijd de aanduiding en productinformatie lezen.
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Voorreiniging
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Voorreiniging van bestek in dompelbad ● ● ○
Voorreiniging van sterk vervuilde vaatwerkdelen, pannen en apparaten ○ ○ ●

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

Reiniging en onderhoud van oppervlakken
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Reiniging van oppervlakken van bijvoorbeeld roestvaststaal en glaskeramiek ●
Onderhoud van roestvaststalen oppervlakken ● ●
Reiniging van vloeren ● ○ ○
Basisreiniging van vloeren - organisch vuil, zoals vetten, enz. ●
Basisreiniging van vloeren - minerale vervuiling ●

Toepassingsadviezen

● Aanbevolen
○ Alternatief gebruik
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Service ter plekke
altijd en overal

Bij problemen en vragen met betrekking tot hygiëne helpen 
wij u uiteraard graag - onze adviseur staat altijd voor u klaar - 
gegarandeerd ook bij u in de buurt. 
Kijk ook op onze internetsite voor meer service-informatie: 

www.drweigert.nl

Dr. Weigert managementsysteem – gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001/13485/14001 

Chemische Fabrik 
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
D-20539 Hamburg
Tel.:  +49-40-7 89 60-0
Fax:  +49-40-7 89 60-120
info@drweigert.de
www.drweigert.de

Dr. Weigert France SAS
22 avenue des Nations
Immeuble le Raspail
BP 88035 Villepinte
95932 Roissy
Ch De Gaulle Cedex
Tel.:  +33-1-48 67 90 33
Fax:  +33-1-48 67 29 14
info@drweigert.fr
www.drweigert.fr

Dr. Weigert
Handelsgesellschaft m.b.H.
Altmannsdorfer Straße 89
A-1120 Wien
Tel.:  +43-1-803 10 00-0
Fax:  +43-1-803 10 00-20
info@drweigert.at
www.drweigert.at

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
ul. Francuska 18
PL-03-906 Warszawa
Tel.:   +48-22-616 02 23/31
Faks: +48-22-617 81 21
office_pl@drweigert.com
www.drweigert.pl

Dr. Weigert Hungária Kft.
Hunyadi János út. 16
H-1117 Budapest
Tel.: +36-1-237 06 04
Fax: +36-1-239 09 23
info@drweigert.hu
www.drweigert.hu

Dr. Weigert Nederland BV
Narcisstraat 14
NL-9404 RK Assen
Tel.:  +031-592-31 93 93
Fax : +031-592-31 01 17
info@drweigert.nl
www.drweigert.nl

Dr. Weigert UK Ltd
Orbital Plaza, Watling Street 
Bridgtown, Office 205
Cannock, WS11 0EL
United Kingdom
Phone: +44 (0)1543 404 633
Fax :    +44 (0)1543 404 601
www.drweigert.com

Dr. Weigert España
Edificio Cuzco IV
Paseo de la Castellana 141, 
Planta 8
28046 – Madrid
España
Teléfono: +34 91 572 65 77
Fax:        +34 91 572 66 59
info.spain@drweigert.com
www.drweigert.com N
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