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INNOSOFT B570 – ROESTVERWIJDERAAR
Roest en roestvlekken verwijderen van roestvast staal en non ferro metalen
Innosoft B570 is een speciale dieptereiniger waarmee u roest kunt verwijderen van roestvast staal.
Innosoft B570 is een witte viscose vloeistof op basis van organische zuren en oppervlakactieve
stoffen zonder schuurmiddel met een pH van 3. Het is geschikt voor intensieve reiniging van
gecontamineerde oppervlakken zoals vliegroest en andere roestige plekken.

100ml
€ 7,40
€ 8,95

250ml
(ex. BTW)

(inc. BTW)

€ 11,56
€ 13,99

500ml
(ex. BTW)

(inc. BTW)

€ 17,98
€ 21,76

(ex. BTW)
(inc. BTW)

INNOPROTECT B580 – VERZORGER
Dè onderhoudsreiniger voor roestvast staal
Innoprotect B580 is een neutrale en milde reiniger en uitermate geschikt voor het onderhoud
van roestvast staal. Naast de reinigende werking en het verwijderen van de losgekomen oxiden
en contaminaties zal dit middel ook een beschermlaag geven om nieuwe corrosie zoveel
mogelijk te voorkomen. Innoprotect B580 is een krachtige roestvast staal reiniger geschikt
voor het dagelijks onderhoud van licht vervuilde oppervlakken.

100ml
€ 5,74
€ 6,95

250ml
(ex. BTW)

(inc. BTW)

€ 7,77
€ 9,40

500ml
(ex. BTW)

(inc. BTW)

€ 11,98
€ 14,50

(ex. BTW)
(inc. BTW)

INNOPOLISH B520 – REINIGER
Roestvast staal polijsten en poetsen
Innopolish B520 is een vloeibare speciaalreiniger, metaalpolisher. Innopolish B520 is geschikt
voor het reinigen van vervuilde en doffe oppervlakken. Geschikt voor roestvast staal, nikkel,
koper, brons, chroom en aluminium. Innopolish B520 laat uw metaal weer glimmen.

100ml
€ 5,74
€ 6,95

250ml
(ex. BTW)

(inc. BTW)

€ 8,26
€ 9,99

(ex. BTW)
(inc. BTW)

INNOSPRAY B600 – VLEKVERWIJDERAAR
Vlek verwijderen van roestvast staal
Rvs schoonmaken is makkelijk met Innospray B600. Het is een gebruiksklare reiniger voor
waterbestendige oppervlakken. Het is zeer geschikt voor het verwijderen van (vet) vlekken
en vingerafdrukken. Door Innospray B600 eerst op een microvezeldoek te sprayen en het
roestvast staal daarna af te wissen, droogt het streeploos op. Deze roestvast staal reiniger is
makkelijk in gebruik en geschikt voor dagelijkse reiniging van waterbestendige oppervlakten
zoals trapleuningen, liften, keuken etc.

100ml
€ 5,74
€ 6,95

500ml
(ex. BTW)

(inc. BTW)

€ 10,95 (ex. BTW)
€ 13,25 (inc. BTW)

INNOGEL B450 – ROESTVERWIJDERAAR
Vlek verwijderen van roestvast staal
Innogel B450 is een speciale roestvast staal (rvs) reiniger waarmee roest gemakkelijk van het
rvs verwijderd kan worden. Het verwijderen van roest met Innogel B450 kost weinig moeite en
heeft als voordeel dat moeilijk te reinigen oppervlakken makkelijker schoon worden doordat
er geen mechanische arbeid aan te pas hoeft te komen. De gel moet op het oppervlak worden
aangebracht en in laten werken. Na een korte tijd kan het gel er weer afgespoeld worden en zal
roest en andere contaminatie mee nemen.

1kg
€ 34,00
€ 41,14

5kg
(ex. BTW)
(inc. BTW)

€165,00 (ex. BTW)
€199,65(inc. BTW)

RVS STARTERSKIT
Kant en klare set met roestbehandelingsproducten
Naast de losse producten die wij verkopen, verkopen speciale roestbehandelingskit. Met
deze roestbehandelingskit kunt u op een snelle en doeltreffende wijze (vlieg)roest en
andere contaminaties van roestvast staal verwijderen. Deze roestbehandelingskit bevat twee
producten Innosoft B570 en Innoprotect B580. Innosoft B570 is om de roest te verwijderen en
Innoprotect B580 zorgt ervoor dat de opgeloste roest en oxiden grondig worden verwijderd en
bovendien laat het een beschermend laagje achter. Dit laatste is wenselijk om zoveel mogelijk
nieuwe corrosie te voorkomen.

Pakketinhoud

innosoft B570
innoprotect B580
< spons
< handschoenen
<
<

100ml
€ 13,02
€ 15,75

250ml
(ex. BTW)

(inc. BTW)

€ 20,66
€ 25,00

500ml
(ex. BTW)

(inc. BTW)

€30,58
€ 37,00

(ex. BTW)
(inc. BTW)

RVS ONDERHOUDSKIT
Kant en klare set met producten, voor het volledig onderhouden en reinigen van RVS
Naast de losse producten die wij verkopen, verkopen speciale onderhoudkits. Deze kits bestaan
uit een combinatie van de verschillende producten, aangevuld met een paar handschoenen
en een spons. Ideaal om onze producten uit te proberen of om direct aan de slag te kunnen!

Pakketinhoud
innosoft B570
innoprotect B580
< innospray B600
< innopolish B520
< spons
< handschoenen
<
<

100ml
€ 20,66
€ 25,00

(ex. BTW)
(inc. BTW)

MAATWERK
Specifieke wensen en behoeften
Heeft u specifieke wensen en/of behoeften? Stel u vraag gerust een aan een van onze
medewerkers. We denken met u mee en helpen u graag om een oplossing te vinden voor uw
specifieke vraagstuk.

Grote aantallen en/of volumes
Wilt u grote aantallen van onze producten bestellen of wilt u onze producten in grote
volumeverpakking bestellen? Neemt u dan contact op, geef u wensen aan en wij zorgen dat u
een op maat gesneden offerte krijgt.

Reinigingsservice
Schoonmaken van roestvast staal en non-ferro metalen is een vak apart. Dit betekent dat u als
klant meestal niet over de kennis en/of mankracht beschikt die nodig is voor het uitvoeren van
een schoonmaakklus. Emergo Metal Treatment beschikt over speciale serviceteams die bestaan
uit goed opgeleide, gecertificeerde, medewerkers met ervaring in specialistische reiniging.

Advies
Emergo Metal Treatment werk samen met specialisten in oppervlaktebehandeling van nonferro metaal en het onderhoud en de reiniging van roestvast staal. Wij zijn daardoor uitstekend
in staat om een analyse te maken van uw problemen. Op basis van deze analyse geven we
vervolgens een doeltreffend advies.

Private label
Heeft u interesse in onze producten, maar wilt u die verkopen onder u eigen label?
Neemt u contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van het lezen van deze catalogus? Neemt u dan met ons contact op.

EMERGO Metal Treatment
Bezoekadres kantoor
Twentepoort Oost 15
7609 RG Almelo

Warehouse
Twentepoort Oost 43
7609 RG Almelo

Postadres
Postbus 323
9500 AH Stadskanaal

Tel:
Fax:
E-mail:
Web:

+31 (0) 599 696 420
+31 (0) 599 696 425
info@emergometal.com
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