
Solid vaatwas  

Schitterende resultaten - efficiënt en veilig



Klanten vinden hygiëne belangrijker dan de 
keuze aan gerechten of de kwaliteit van de  
bediening*

Hygiënisch schoon en schitterend servies en bestek is een

absolute noodzaak voor elk geslaagd vaatwasproces.

Grootste uitdagingen: 

 Constante resultaten met één 

 gang door de machine 

 Stijgende kosten voor water, energie en afval

 Werkonderbrekingen wegens machineproblemen  

 en onverwachte reparatiekosten  

 Efficiënte werking verzekeren, zeker op piekmomenten

 Een veilige werkomgeving creëren

Heeft u echt de tijd 

om problemen met 

apparatuur te verhelpen 

of continu te controleren 

of de reinigingsprocedures 

correct worden opgevolgd?

* Peach Brand Track, Demograph ix/Toluna Nov 2011

HOOG
Extra kosten en tijd

Een typische 

vaatwasoperatie

LAAG
Tijd

van de mensen vindt dat vuil servies en 
bestek een negatieve invloed heeft op hun 
restaurantervaring*

Werkonderbrekingen door problemen met 

apparatuur of inefficiëntie kunnen duur uitvallen.

Dalende resultaten, veiligheid en efficiëntie



Zonder de juiste aandacht kan het 
vaatwasproces snel tot slechte resultaten  
en extra kosten leiden.

VAATWASSERS VERBRUIKEN TOT 30%  

VAN AL HET gEBRUIKTE WATER IN RESTAURANTS

gemiddelde kostenverdeling voor een vaatwasproces:

Arbeid
52%

Indirect
20%

Energie  
en water 

13%

Detergent
5%

Breuk
10%

De meest voorkomende redenen voor herwas  

en hogere kosten: 

 Onvoldoende vooraf resten verwijderen, 

 onvoldoende spoelen en sorteren

 Onopgeloste machineproblemen zoals 

 geblokkeerde of ontbrekende sproeiers

 geen detergent of spoelmiddel

Wist u dat...

...detergent alleen goed is voor  

maar 5% van de totale  

vaatwaskosten

...een half of slecht gevulde korf 
de totale vaatwaskosten kan 

VERDUBBELEN 



OMDAT UW TIJD 

BELANgRIJK 

IS, HELPT 

ECOLAB U TE 

CONCENTREREN 

OP UW 

KERNTAAK

Ecolab helpt u om constant en zonder zorgen 
schitterende resultaten te krijgen

Lagere kosten voor een vaatwasproces met  

kwaliteitsvolle resultaten is afhankelijk van 5 factoren:

  Procedures

  Chemicaliën

  Tijd

  Temperatuur

  Mechanische actie

In veel gevallen beïnvloeden leveranciers  

van detergent alleen de chemicaliën, maar  

uw rendement stijgt door in te spelen op  

de 5 factoren

JUISTE 
producten

JUISTE 
dosering

JUISTE 
procedures

JUISTE 
resultaten

+ =+

De totaalaanpak van Ecolab
Ecolab werkt in op de 5 factoren. Onze speciaal 

opgeleide Territory Managers werken samen met uw 

teams om efficiënte resultaten te boeken en de  

kosten onder controle te houden.

Ecolab waarborgt constant... 

...veilige, efficiënte,  
schitterende resultaten

…gecontroleerde  
kosten

HOOG

LAAG Tijd



Eenvoudig transport
Lichte capsule van 4,5 kg

 . . . Prestaties zijn belangrijk           

Volledig assortiment hoogperformante 

producten voor alle watercondities

Metaalveilige producten

Een solid-capsule van 4,5 kg vervangt 

tot 15 l vloeibaar detergent 

100% verbruik van de capsule

geringe opbergruimte

 . . . Veiligheid is belangrijk                   

Ergonomische hantering
90% minder lichaamsbelasting 

100% gesloten systeem
Minder risico op brandwonden 

WIST U DAT…
…vaste capsules de lichaamsbelasting beperken tot 90%?*

* Resultaten van een vergelijkende studie "Vloeibare vs. vaste producten", in opdracht van Ecolab en het Instituut voor Werkveiligheid (IfA / St. Augustin, Duitsland).

=

*Op basis van uitgebreide tests met Solid power XL in zacht water, vergeleken met een vloeibaar  
product voor zacht water van Ecolab.

In Europa vertrouwen dagelijks meer  
dan 50.000 vaatwaskeukens op de  
Solid-technologie van Ecolab, want…
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3100% veilig systeem
geen vermenging. Minder risico op 

brandwonden en valpartijen



... Duurzaamheid is belangrijk

Ecolab-
doseerniveau
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BESPARINgEN
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NO

RD
IC ECOLABEL

minder 
verpakking*

Uw klanten verlangen dat u een positievere 
milieu-impact heeft:

minder 
transport*

goede resultaten met één  
gang door de machine
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Eco-labelled

Solid Clean  
S, M en H 

Een programmeerbare instelling die chemicaliën 
bespaart door de dosering te beperken wanneer dit kan.

Een volledig gamma door Nordic Swan 
erkende producten die vrij zijn van NTA, 
EDTA, fosfaat en chloor.

Ecolab-
besparingen 

* Op basis van uitgebreide tests met Solid power XL in zacht water.



... Regelmatige service en opleiding  
zijn belangrijk

minder 
transport*

Tijdens regelmatige servicebeurten 
controleren de Ecolab Territory Managers 
samen met uw teams of ze altijd:

 De juiste procedures op veilige wijze volgen

 De juiste producten gebruiken

 De juiste resultaten boeken

Dagelijks worden wereldwijd meer 

dan 250 miljoen stuks tafelzilver, 

glazen, kopjes, kommen en schotels 

op hygiënische wijze gereinigd met 

producten en systemen van Ecolab

 Serviceoproepen worden geregistreerd op de 

 Ecolab tablet-pc 

 Controles en vaststellingen worden uitgevoerd op 

 kritieke controlepunten

 Opleiding ter plaatse om problemen op te lossen

 Samenvatting rapport van de geconstateerde 

 afwijkingen en de genomen  maatregelen

‘‘We gebruiken Ecolab nu 6 maanden en dankzij 

mijn Territory Manager hebben we de netheid in 

alle afdelingen duidelijk kunnen verbeteren"

Aankoopmanager, Southcrest Manor Hotel, VK



Wereldwijde hoofdzetel
Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102  

Europese hoofdzetel
Ecolab Europe gmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

ECOLAB Bvba
Noordkustlaan 16C
B-1702 groot-Bijgaarden
Belgium

ECOLAB Bv 
Iepenhoeven 7
NL-3438 MR Nieuwegein
The Netherlands

www.ecolab.com
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Ecolab is een leider in de ontwikkeling van 

producten en diensten die de grondstoffen 

van onze wereld beschermen en uw processen 

efficiënter maken. Onze aanpak vermindert de 

totale impact van onze producten – van productie 

over gebruik tot afvalfase. 

In lijn met onze Total Impact Approach zorgen 

we ervoor dat onze oplossingen en programma's 

helpen bij:

VEILIG 
REINIGEN

ENERGIE 
SPAREN

WATER 
SPAREN

AFVAL
BEPERKEN


