
THINK SAFE, CLEAN GREEN

PROFESSIONAL HYGIENE

DUO SOLID 

VERBETERDE VEILIGHEID

BESPARINGEN OP GEBRUIK VAN HET PRODUCT EN 
BEDRIJFSKOSTEN

OPTIMALISEERT BESCHIKBARE VLOERRUIMTE

Ecologisch 2-in-1 doseerconcept
voor machinale vaatwas

DUURZAME VAATWASOPLOSSING



  

VOORDELEN VAN VASTE PRODUCTEN

Het Christeyns Duo Solid concept 
is een 2-in-1 doseerconcept voor het 

doseren van een vast vaatwasmiddel en 
spoelglansmiddel in vaatwasmachines. In 

combinatie met hoogwaardige producten  
zorgt dit concept ervoor dat schoon serviesgoed 

en keukengerei niet langer een issue zijn in uw 
keuken.

OVER VASTE CHEMIE

Vaste chemie heeft een hogere dichtheid dan 
andere, vloeibare of gasvormige chemie. Hierdoor 
zijn ze compacter: er ‘zweven’ geen water- of 
luchtmoleculen tussen de productmoleculen. 
Transportkosten en productgebruik worden 
daardoor verminderd. Bovendien brengen vaste 
stoffen minder risico’s met zich mee, waardoor 
ze gebruiksvriendelijker zijn.

Door de vaste vorm van het product is er 
geen risico op bijvoorbeeld spatten en morsen. 
Schoonmaakpersoneel komt nooit in direct contact 
met het product. Het verbetert de veiligheid.

De compacte verpakking van 5 kg weegt 

minder en is ook veel kleiner van formaat dan 

traditionele vloeibare chemie in jerrycans en is 

daardoor makkelijker te hanteren. Het product 

neemt minder ruimte in beslag wat op zijn beurt 

ook de beschikbare vloerruimte optimaliseert. 

Een grote opslagruimte voor jerrycans wordt 

overbodig.

Je bespaart op productgebruik door het sterk 

geconcentreerde product.

Door het compacte en geconcentreerde 

product bespaart u op operationele kosten zoals 

handling, transport en opslag.

Vast Vloeibaar Gas

ÉÉN SOLID VERPAKKING 

IS GELIJK AAN 25 KG 

VERGELIJKBAAR VLOEIBAAR 

VAATWASMIDDEL. DIT 

BETEKENT 80% MINDER 

GEWICHT TE DRAGEN EN 

VERVOEREN.



GREEN’R Autodish Solid

• Alkalisch wasmiddel met hoog 
ontvettend vermogen

• Ultra geconcentreerde formule

• Voor alle waterhardheden dankzij 
uitgebalanceerde hoeveelheid 
sekwestrerende stoffen

• NTA en EDTA vrij

• Geschikt voor glas en porselein in 
aanbevolen doseringen

• Niet geschikt voor alkaligevoelige 
materialen zoals koper, messing, 
aluminium, rubber, etc.

• pH (20°C): 12 – 13 (1%)

• EU Ecolabel gecertificeerd 
ES-V/038/006

• 5kg vaste capsule (verpakt per 2x5kg) 

 
GREEN’R Rinse Solid

• Ultra geconcentreerd zuur 
spoelglansmiddel

• Snelle en gelijkmatige droging,  
zonder sporen achter te laten

• Sprankelende afwerking, behoudt  
de glans van de vaat

• Niet-schuimend

• pH (20°C): 6 (10%)

• 3.6kg per vaste capsule 
(verpakt per 2x3,6kg)

DOSEERAPPARATUUR EN 
SPECIFICATIES

Het Duo Solid-systeem doseert zowel een 
vaatwasmiddel als een spoelglansmiddel in de 
vaatwasmachine. Het is uitermate geschikt voor 
tunnelwassers of boven-/voorladers met hoge 
rotatie. Het compacte, aan de muur gemonteerde 
systeem is eenvoudig te installeren en te 
onderhouden. De Duo Solid-apparatuur heeft 
een water- en elektriciteitsaansluiting nodig.

PRODUCTEN

Christeyns biedt 2 producten aan voor het Duo 
Solid systeem. GREEN’R Autodish Solid is een 
sterk geconcentreerd, vast vaatwasmiddel dat 
geschikt is voor het reinigen en onderhouden 
van servies, glaswerk en keukengerei in alle 
soorten professionele vaatwassers. Het product 
draagt het EU Ecolabel-certificaat. GREEN’R 
Rinse Solid wordt gebruikt in combinatie met 
de GREEN’R Autodish Solid als professioneel 
spoelglansmiddel voor zacht tot hard water.

EU Ecolabel:
 ES-V/038/006

208 mm593 mm

497 mm



  

  

In tegenstelling tot handmatige en hydraulische 
dosering, zorgt automatische dosering van 
vaatwasmiddelen ervoor dat de schommeling 
tussen de werkelijke dosering en de optimale 
dosering van het product in de vaatwastank 
minimaal is. De computergestuurde dosering 
geeft een nauwkeuriger en constanter 
productniveau.

WAAROM EEN DOSEERSYSTEEM  
GEBRUIKEN?

Voor een optimale werking van onze producten 
adviseren wij u om rekening te houden met 
een aantal praktische punten. Het opvolgen 
van deze aanbevelingen minimaliseert het 
aantal spoelbeurten en dus ook de kosten. 
Uw Christeyns vertegenwoordiger ondersteunt 
graag bij de juiste toepassing.

• Spoel vaatwerk eerst handmatig voor.

• Zorg ervoor dat de borden goed zijn 
geplaatst.

• Regelmatige reiniging van de machine is 
vereist (jets, wasarmen, zeef, filter, etc).

• Stem de doseerhoeveelheid goed af op 
de hoeveelheid en soort vervuiling van het 
vaatwerk.

• Controleer of aan de juiste was- en 
spoeltemperaturen wordt voldaan.

WERKING & PROCESSEN

  

HET 

PRODUCTGEBRUIK BEDRAAGT 

SLECHTS 5% VAN DE TOTALE 

VAATWASKOSTEN. 

DE OVERIGE 95% IS TERUG TE VOEREN OP 

WORKFLOW & PROCESSEN, INDIRECTE 

KOSTEN, ONDERHOUD EN WATER- & 

ENERGIEGEBRUIK.

BESPARINGEN

Het duo solid doseerconcept is niet alleen 
zeer praktisch in gebruik en veilig voor uw 
medewerkers, er zijn (zowel financiële als 
operationele) voordelen op verschillende 
niveaus.

 
WASSEN 60 - 65°C
SPOELEN 82 - 85°C

MINDER VOLUME
De vaste productcapsules zijn zeer compact en 
nemen 75% minder vloeroppervlak in beslag 
tijdens opslag en transport. De geconcentreerde 
formule vermijdt het transport van volumineuze 
verdunde producten.

MINDER PRODUCTGEBRUIK
De vaste vaatwas- en spoelglansmiddelen zijn 
zeer geconcentreerd en door de gespecialiseerde 
apparatuur zeer nauwkeurig te doseren. Hierdoor 
is het verbruik van het product beduidend lager 
dan bij vloeibare producten.

 

MINDER OPERATIONELE KOSTEN
Bovenstaande argumenten resulteren in lagere 
directe en indirecte kosten: minder transportkosten, 
minder opslagruimte, zuinig productverbruik. 
Het Duo Solid concept is daarmee een duurzame 
investering voor uw vaatwasproces.

 



Automatische 
doseersystemen zorgen 
voor een nauwkeuriger en 
constanter productniveau 
in uw vaatwasproces ”

“ 

MONO SOLID-APPARATUUR

Naast de innovatieve Duo Solid-apparatuur 
voor vaatwasmiddel en spoelglansmiddel, 
biedt Christeyns ook de mono-apparatuur 
voor dosering van alleen vast vaatwasmiddel. 
Het systeem kan worden gecombineerd met 
een enkele pomp om spoelglans middel in de 
vaatwasser te doseren.

EU Ecolabel:
 ES-V/038/006

ALTERNATIEVEN

Voor vaatwasmachines met boven- of voorlader 
met lagere rotatie zijn andere Christeyns-
oplossingen beter geschikt voor de dagelijks 
vaatwas.

• CUBOX 10 liter bag-in-box producten

• Compacte vaatwastabletten/sachets
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Ecologisch 2-in-1 doseerconcept
voor machinale vaatwas

Distributie door: 

Bekijk onze producten in onze e-catalogus: 
http://catalogue.christeyns.com

WWW.CHRISTEYNS.COM

Afrikalaan 182, B - 9000 Gent
T + 32 9 223 38 71
E info@christeyns.com


