
Uw onmisbare partner bij voedselverwerking

Samenwerken om hygiëne, efficiëntie en rendement te verbeteren



Oplossingen voor
Handhygiëne

Handen wassen en drogen
Wanneer mensen veelvuldig hun handen moeten wassen in  
een drukbezochte ruimte moet de oplossing aan de volgende  
eisen voldoen: 

Betrouwbaar, robuust en weinig onderhoud
De No Touch Rolhanddoek Dispenser is een systeem met een 
groot vermogen en een functie voor afzonderlijk verwisselen. 
Dat betekent minder afval, voortdurend beschikbaar en minder 
onderhoudstijd en -kosten. Met rollen tot 304 meter lengte is het 
veel minder vaak nodig om de dispenser opnieuw te vullen.

Bevordering van handhygiëne 
Het verbeterde, hygiënische No Touch systeem presenteert een 
schone, afzonderlijke handdoek, klaar voor gebruik, die alleen wordt 
aangeraakt door de gebruiker zelf. Dat bevordert de handhygiëne. 

Vriendelijk voor handen
KIMCARE GENERAL* Luxe Foam Handreiniger voor veelvuldig 
gebruik zorgt voor een rijke schuimlaag die langer op de handen 
blijft, voor een luxueuze wasbeurt. Dit product is zacht voor handen 
als er meerdere wasbeurten per dag nodig zijn.

Rendabel
SCOTT® Rolhanddoeken zijn vervaardigd van AIRFLEX*, een sterk 
absorberend materiaal die voortreffelijk droogt, constante kwaliteit 
biedt, betrouwbaar is en zijn waarde in het gebruik bewijst. 

Innovatief
We bieden een innovatieve serie Elektronische Rolhanddoek en 
Handreiniger Dispensers die nog hygiënischer in het gebruik zijn, 
maar minder kosten met zich meebrengen. 



Oplossingen voor  
productiereiniging

Afval en gemorste producten op 
lopende banden
Wanneer medewerkers afval en gemorste producten tijdens de 
productie van de lijn moeten verwijderen, hebben ze een poetsdoek 
nodig die:

•  snel het gemorste product verwijdert 

•  een schoon oppervlak achterlaat

•  tijdens het proces geen veegsporen achterlaat

• rendabel in gebruik is

Ze hebben een PBM oplossing nodig die: 

•  ervoor zorgt dat het proces niet 
door de medewerker wordt verontreinigd

• de medewerker beschermt tegen spetters en druppels

• comfortabel aanvoelt en goed past

Reinigen tijdens productwisseling
Wanneer medewerkers de productlijn reinigen bij een 
productwisseling, hebben ze een poetsdoek nodig die:

• opgedroogd of verbrand voedsel aan kan

• snel en efficiënt reinigt met een minimum aan doeken

• tijdens het proces geen veegsporen achterlaat 

• een schoon oppervlak achterlaat

Ze hebben een PBM oplossing nodig die: 

• de medewerker beschermt tegen voedselafval, stof, chemicaliën
en machinerie

• ervoor zorgt dat het proces niet door de medewerker wordt 
verontreinigd

• comfortabel aanvoelt en goed past

Wist u dat? 
WYPALL* L Poetsdoeken 
kunnen water acht keer sneller 
absorberen en zijn 50% sterker 
als ze nat zijn dankzij  
het AIRFLEX* Materiaal1

1 Laboratoriumtests wijzen uit dat WYPALL* L10 Poetsdoeken van 
AIRFLEX* Materiaal in vergelijking met 1-laagse conventionele 
poetsdoeken acht keer sneller water absorberen en in natte 
toestand 50% sterker zijn. 

JACKSON SAFETY*/KLEENGUARD*  
M20 FFP2D Masker met Comfort Banden  
en dubbele kleppen

WYPALL* L40 Poetsdoeken - 
Grote rol



Andere vakgebieden
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* levert betrouwbare 
oplossingen voor essentiële activiteiten in een omgeving 
waar met voedsel wordt gewerkt. Ook leveren we 
onderhouds- en wasruimteproducten voor laboratoria en 
fabrieken, zodat uw medewerkers en hun omgeving schoon, 
verzorgd en beschermd zijn en blijven.

Oplossingen voor  
grondige reiniging

Grondige reiniging 
Wanneer medewerkers een productieomgeving grondig willen 
reinigen, hebben ze een poetsdoek nodig die:

•   geschikt is voor diverse reinigingstaken op elk gebied
van de werkruimte

• oppervlakken snel en met zo weinig mogelijk doeken droogt

• een schoon oppervlak achterlaat 

• tijdens het proces geen veegsporen achterlaat

Ze hebben een PBM oplossing nodig die:

•  de medewerker beschermt tegen voedselafval, stof, chemicaliën
en machinerie

• ervoor zorgt dat het proces niet vervuild raakt 

• comfortabel aanvoelt en goed past

KLEENGUARD* V50 Contour  
Oogbescherming - anti-fog

WYPALL* X80  
Kleurgecodeerde doeken

KLEENGUARD* G10  
Arctic Blue Nitrile Handschoenen 



KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* is zich bewust van de druk die de 
combinatie van kostenbeheersing en het behoud van het hoogste niveau 
van hygiëne en efficiëntie veroorzaakt. 

We zijn ervan overtuigd dat onze combinatie van innovatieve producten, 
uitstekende klantondersteuning en ervaring u kan helpen.

Waarom zou u met ons 
samenwerken? 
Onze relatie met vooraanstaande Europese fabrikanten van 
voedingsmiddelen heeft ons inzicht gegeven in de druk waaronder de 
branche staat en de wettelijke voorschriften waaraan u zich dient te 
houden. Dit heeft ertoe geleid dat we een breed assortiment producten 
hebben ontwikkeld om te voldoen aan uw wensen en eisen op het gebied 
van wasruimten, reiniging en beschermende kleding, met name op het 
gebied van: 

Consistente kwaliteit
We hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan omdat we het belang inzien 
van continu sterk presterende producten. Op al onze productielocaties 
wordt gewerkt volgens Good Manufacturing Practices (GMP) en worden de 
nieuwste procesbesturingstechnieken ingezet om te kunnen garanderen 
dat de prestaties van onze producten altijd gelijk blijven.

De nadruk op hygiëne 
Alle voedingsmiddelen moeten onder strikt hygiënische omstandigheden 
worden vervaardigd. Daarom leveren we consistente systemen die 
voldoen aan uw grondige reinigingsprocedures en helpen zo mee om de 
hygiëne bij essentiële toepassingen te verbeteren.

Rendabel
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* voert op uw locatie een analyse uit 
om te helpen de risico's van uw activiteiten te inventariseren. Vervolgens 
worden rendabele oplossingen getest om deze risico's uit te bannen of 
te reduceren om zo terugroepacties van voedingsmiddelen te voorkomen.

Verbeterde productiviteit
We hebben een serie poetsdoeken ontwikkeld waarmee afval snel 
kan worden verwijderd en opgedroogde of verbrande voedselresten 
verdwijnen, waardoor machines minder vaak hoeven worden stilgezet en 
efficiënter kunnen worden gebruikt.

Onze oplossingen bieden altijd het 
volgende:

3 Handen wassen en drogen 
3 Afval / gemorste producten op lopende banden 
3 Reinigen tijdens productwisselingen 
3 Grondig reinigen



KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* - We staan altijd voor u klaar

Ons merk onderscheidt ons
Het merk KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* is uw garantie. We zijn uw onmisbare 
zakelijke partner voor het bieden van ondersteuning, services en geavanceerde producten 
voor gezondheid, hygiëne en productiviteit die elke dag opnieuw, waar dan ook, concrete 
resultaten opleveren.

We luisteren naar u
Ons nationale netwerk van distributeurs en verkoopmedewerkers staan altijd voor u klaar 
- voor het antwoord op uw vragen is één telefoontje genoeg.

Toonaangevend in vernieuwing
We staan altijd vooraan als het gaat om technologische vooruitgang, ontwikkeling en 
levering van geavanceerde producten en systemen, om er zo voor te zorgen dat u altijd 
kunt beschikken over de beste oplossing voor de taak voor die moet worden uitgevoerd.

Duurzaam ondernemen
De aandacht van KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* is gericht op het grote geheel. Ons 
topsysteem voor milieubeheer is gebaseerd op ISO 14001 en de hoogste internationale 
normen. We halen onze grondstoffen uit herwinbare bronnen en zijn voortdurend op zoek 
naar vernieuwende manieren om het energie- en waterverbruik en de productie van afval 
te minimaliseren, zodat de gevolgen voor het milieu in elke fase van de levenscyclus van 
onze producten zo klein mogelijk zijn.

Het valt onder de verantwoordelijkheid van de werkgever om het risico te bepalen van de taak die moet worden uitgevoerd en het juiste product of de passende persoonlijke beschermingsuitrusting te kiezen voor die taak. De fabrikant, 
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een onjuiste keuze of onjuist gebruik van de producten of persoonlijke beschermende uitrustingen die in deze brochure worden weergegeven. Alle 
informatie in deze brochure is correct op het tijdstip van publicatie. De wettelijke voorschriften met betrekking tot deze producten of persoonlijke beschermende uitrustingen worden echter voortdurend aangepast en er kunnen dan ook 
tijdens de periode dat deze brochure wordt gebruikt, veranderingen optreden. Daardoor kan de specificatie van de producten veranderen. We adviseren u om contact op te nemen met INFOFAX als u vragen over de getoonde producten 
hebt of over de geschiktheid van dergelijke producten voor een bepaalde taak. Zorg er te allen tijde voor dat producten of beschermende uitrustingen op een veilige en correcte manier en in overeenstemming met de Europese, nationale 
en lokale milieuvoorschriften worden afgevoerd.

INFOFAX TECHNISCHE INFORMATIESERVICE: Stel uw vraag per e-mail. We zullen uw vraag voor het einde van de volgende werkdag beantwoorden. 
® en * Handelsmerken van Kimberly-Clark Worldwide, Inc © 2009 KCWW.

In deze brochure vindt u de laatste innovaties van KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*. Meer informatie over ons uitgebreide assortiment oogbeschermingsproducten, maskers, handschoenen en overalls vindt u op  
www.kcprofessional.com/nl

infofax@kcc.com   www.kcprofessional.com/nl       0318 697 691     www.kcprofessional.com/benl   0800 74935

Publicatiecode 4497



Omschrijving Code Kleur Inhoud doos Afmeting doek (bxl) 
/ afmeting navulling Dispenser

HANDHYGIËNE OPLOSSINGEN

SCOTT® Xtra Handdoeken# 6682 Blauw 15            x 240 20 x 32 cm Dual Handdoek Dispenser 

SCOTT® Rolhanddoek# 6667 Wit   6            x 1 20 x 30 cm No Touch Rolhanddoek Dispenser

SCOTT® Rolhanddoek# 6668 Blauw   6            x 1 20 x 30 cm No Touch Rolhanddoek Dispenser

SCOTT® Xtra Handdoeken# 6669 Wit 15            x 240 20 x 32 cm Dual Handdoek Dispenser 

Elektronische Rolhanddoek Dispenser 9960 Wit   1 n.v.t n.v.t

Elektronische Handreiniger Dispenser 92147 Wit   1 n.v.t n.v.t

KIMCARE GENERAL* Luxe Foam Handreiniger 
voor veelvuldig gebruik 6342 Transparant   6           x 1 liter 1 liter AQUA* Handreiniger Dispenser 

KLEENEX® Luxe Foam Handreiniger voor veelvuldig 
gebruik 6344 Transparant   2           x 1,2 liter 1,2 liter Elektronische Handreiniger Dispenser 

POETSOPLOSSINGEN

WYPALL* L10 Poetsdoeken - Roll Control# 7198 Blauw 6  x 600  21 x 38 cm Roll Control Dispenser Grijs

WYPALL* L10 Poetsdoeken - Combirol# 7265 Blauw 6  x 700  19 x 38 cm Combirol Dispenser

WYPALL* L10 Poetsdoeken - Combirol# 7266 Wit 6  x 700  19 x 38 cm Combirol Dispenser

WYPALL* L20 Poetsdoeken - Combirol# 7267 Blauw 6  x 400  19 x 38 cm Combirol Dispenser

WYPALL* L20 Poetsdoeken - Combirol# 7268 Wit 6  x 400  19 x 38 cm Combirol Dispenser

WYPALL* L40 Poetsdoeken - Grote rol# 7426 Blauw 1  x 750  33 x 38 cm Standaard voor grote rol

WYPALL* X50 Sopdoeken - Combirol# 7445 Blauw 6  x 280  25 x 38 cm Combirol Dispenser

WYPALL* X50 Sopdoeken - Combirol# 7446 Groen 6  x 280  25 x 38 cm Combirol Dispenser

WYPALL* X50 Sopdoeken - Combirol# 7447 Geel 6  x 280  25 x 38 cm Combirol Dispenser

WYPALL* X50 Sopdoeken - Combirol# 7448 Rood 6  x 280  25 x 38 cm Combirol Dispenser

WYPALL* X80 Kleurgecodeerde doeken#  7565 Blauw 10  x 25  42 x 35 cm n.v.t

WYPALL* X80 Kleurgecodeerde doeken# 7566 Groen 10  x 25  42 x 35 cm n.v.t

WYPALL* X80 Kleurgecodeerde doeken#  7567 Geel 10  x 25  42 x 35 cm n.v.t

WYPALL* X80 Kleurgecodeerde doeken#  7568 Rood 10  x 25  42 x 35 cm n.v.t

PBM OPLOSSINGEN
JACKSON SAFETY*/KLEENGUARD* R20 FFP2D Cupmasker 
met Comfort Banden en dubbele kleppen 64550 Geel 8  x 10  = 80 n.v.t n.v.t

JACKSON SAFETY*/KLEENGUARD* R10 FFP1 Cupmaskers 
met Comfort Banden en Dubbele Kleppen 64260 Blauw 8  x 10  = 80 n.v.t n.v.t

JACKSON SAFETY*/KLEENGUARD* R20 FFP2 Gevouwen 
Koolstofmaskers  62970 Geel 10  x 15  = 150 n.v.t n.v.t

KLEENGUARD* A25 Overalls  
ter bescherming tegen vloeistof en vaste deeltjes M-XXXL 

89950- 
89990 Wit 1  x 25  = 25 n.v.t n.v.t

KLEENGUARD* G10 Arctic Blue Nitrile Handschoenen#

XS-XL
90095-
90099 IJsblauw 1  x 200  =   2000 n.v.t n.v.t

JACKSON SAFETY*/KLEENGUARD* G60 Niveau 5 Cut 
Resistant Handschoenen#, maat 5-11

97280-
97320 Paars 1  x 12  =   12 paar n.v.t n.v.t

JACKSON SAFETY* G80 NITRILE Chemical  
Resistant Handschoenen 

94445-
94449 Groen 5  x 12  =  60 paar n.v.t n.v.t

JACKSON SAFETY*/KLEENGUARD* H30 Herbruikbare 
ComfortFlex Oorpluggen met koord voor meervoudig 
gebruik 

67228 Oranje
4  x 50  = 200 paar 

n.v.t n.v.t

JACKSON SAFETY* H10 Metaal Detecteerbare Disposable 
Oorpluggen met koord 13821 Blauw 8  x 100  = 800 paar n.v.t n.v.t

JACKSON SAFETY*H20 Metaal Detecteerbare  
Herbruikbare Oorpluggen met koord 13822 Blauw 4  x 100  = 400 paar n.v.t n.v.t

KLEENGUARD* V50 Contour Oogbescherming met foam 
bescherming tegen beslaan 8198 Transparant 1  x 12  = 12 paar n.v.t n.v.t

KLEENGUARD* V20 Comfortabele Oogbescherming 8138 Transparant 1  x 12  = 12 paar n.v.t n.v.t

# Goedgekeurd voor contact met voedsel

Holland: 0318 697 691
www.kcprofessional.com

® en * handelsmerken van Kimberly-Clark Worldwide, Inc. © 2010 KCWW Publicatiecode 4497.01 NL 03.09

Producten voor voedselverwerkingssector
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