
Beschermende crème voor aanvang werkzaamheden

• Vormt een beschermende laag (onzichtbare handschoen) 
en voorkomt dat bacteriën de huid binnendringen

• Maakt het makkelijker om de handen te wassen
• Trekt snel in en verbetert grip

• Parfumvrij
• Siliconenvrij
• pH-neutraal

Tottle 250 ml 11902501004 
One2clean cartridge 1,5 ltr 11915001009

Dreumex
Universal Protect

Oplosmiddelvrije handreinigingsgel

• Geschikt voor middelzware vervuilingen
• Verwijdert moeiteloos bitumen, diesel, olie, rubber, 

smeermiddelen en vet 
• Extra werkzaam, dankzij huidvriendelijke scrubbers

• Oplosmiddelvrij
• Frisse citrusgeur
• Kleur: rood
• pH-waarde: 7

Pot 600 ml 10906001001
Pot 2,8 ltr met pomp 10928001008
Blik 4,5 ltr 10942001012
Emmer 15 ltr 10990151052
Emmer 30 ltr 10990301057
Vat 60 ltr 10990601059

Dreumex Classic

Oplosmiddelvrije handreinigingspasta

• Geschikt voor middelzware tot zware vervuilingen
• Verwijdert moeiteloos cement, diesel, olie, remvloeistof, 

roest, rubber, smeermiddelen en vet
• Extra werkzaam, dankzij huidvriendelijke scrubbers

• Oplosmiddelvrij
• Frisse citrusgeur
• Kleur: crème
• pH-waarde: 8 – 9

Flacon 500 gr met pomp 10505001001
Pot 550 gr 10406001007
Can 2,7 kg met pomp 10527001008
Pot 2,8 kg met pomp 10428001012
One2clean cartridge 2,8 kg 10430001024
EX4000 cartridge 4 kg 10540001021
Blik 4,2 kg 10442001033
Emmer 5 kg 10450001067
Emmer 15 kg 10490151069
Emmer 30 kg 10490301074
Vat 55 kg 10490601075

Dreumex Special

Krachtige citrus handreinigingsgel

• Geschikt voor middelzware tot zware vervuilingen
• Verwijdert moeiteloos bitumen, hars, olie, rubber, 

smeermiddelen, teer, verf en vet
• Extra krachting dankzij huidvriendelijke scrubbers
• Houd de huid gezond door terugvettende ingrediënten

• Oplosmiddelvrij
• Frisse citrusgeur
• Kleur: geel
• pH-waarde: 7

Flacon 500 ml met pomp 10305001001
Pot 600 ml 10106001004
Pot 2,8 ltr met pomp 10305001001
One2clean cartridge 3 ltr 10330001001
EX4000 cartridge 4 ltr 10340001002
Blik 4,5 ltr 10142001026
Blik 15 ltr 10190151057
Vat 60 ltr 10190601061

Dreumex Plus

Zonnebrandcrème

•  Ontwikkeld voor professionals
•  Makkelijk aan te brengen, niet plakkerig
•  Waterproof
•  Geschikt voor alle huidtypes en het hele lichaam

• SPF 50+ ultrahoge  
UV-bescherming

• UVA en UVB bescherming
• Bevat huidverzorgende 

ingredienten
• Bevat geen parabenen, parfum  

en kleurstoffen

Tottle 250 ml 76102501001
One2clean cartridge 1,5 ltr         76115001001Dreumex Sun Protect

Handreinigingspasta speciaal voor de gevoelige en 
beschadigde huid

• Geschikt voor middelzware tot zware vervuilingen
• Verwijdert moeiteloos cement, diesel, olie, remvloeistof, 

roest en smeermiddelen
• Extra werkzaam, dankzij huidvriendelijke scrubbers
• Gecertificeerd met het ECARF-label

• Zonder parfum, kleurstoffen, 
oplosmiddelen en 
conserveringsmiddelen

• Neutrale geur
• Kleur: wit
• pH-waarde: 8

Can 1 ltr met pomp 24210001001
Can 3 ltr met pomp 24230001002
One2clean cartridge 3 ltr 24230001001

Dreumex Sensitive
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