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onze heldere kijk

op hygi�ne in automotive en industrie



Specialist in professionele hygiëne
succesvol in automotive

A-Clean is al jaren een succesvol merk reinigingsmiddelen voor Automotive en Industrie. De kracht van Qlean-tec binnen dit programma 
ligt in de combinatie van continue productontwikkeling en optimalisering en de hoge mate van  serviceverlening. Gericht advies omtrent 
productkeuze en dosering, instelling en regelmatige controle zorgen voor een minimaal verbruik.

In de automotive sector biedt A-Clean reinigingsmiddelen en totaalconcepten voor o.a.:

•	 carwash programma’s
•	 washalreiniging
•	 zelfwasboxen
•	 pompeilanden

Car, Pompstation, 
Truck & Industrie 
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•	 garages
•	 truck wash programma’s
•	 tank cleaning

Route QCS, totaaloplossing hygiëne voor Tankstations
Het tankstation anno nu heeft de reiziger veel te bieden, van uitgebreide shops  met food corners tot ruime sanitaire voorzieningen. As-
sortiment, uitstraling en service zijn uw visitekaartje en hygiëne kan daarbij een doorslaggevende factor zijn. Qlean-tec heeft een totaal-
concept ontwikkeld voor een snelle, eenvoudige weg naar optimale hygiëne. Route QCS bevat niet alleen de juiste reinigingsmiddelen voor 
wasstraat, washal, wasbox en pompeilanden, maar ook voor reiniging van alle ruimten in de shop. Daarnaast biedt het concept optimale 
ondersteuning in reiniging volgens de hygiënecode en een hoog niveau van service.  

Carwash
Onze aanpak in carwash gaat uit van totaaloplossing: niet alleen het leveren van de juiste producten, maar dit combineren met kennis en een 
hoge mate van serviceverlening. Onze kennis van de markt en machines is groot. Gericht advies omtrent productkeuzen, dosering, instelling 
en regelmatige controle daarop zorgen voor een minimaal verbruik. Uiteraard levert Qlean-tec een compleet programma voor wastraten en 
wasboxen. De totaaloplossing voorziet daarnaast ook in materialen als industriële stofzuigers, doekjesautomaten en doekjes en reinigings-
apparatuur.

Onze toegevoegede waarde: ontzorgen! We doen dit o.a. door frequente bezoeken van onze account managers. Per bezoek worden dose-
ring en gecontroleerd en indien nodig afgesteld, tevens kijken wij uw machine en apparatuur na. Via onze I-rapportage App wordt het bezoek 
afgesloten met een rapport van onze activiteiten en bevindingen in uw mailbox. 

Truck wash & Tankreiniging
Frequente reinging van groot transportmateriaal als trucks en openbaar vervoersmiddelen zorgt niet alleen voor behoud, maar ook voor een 
verzorgde bedrijfsuitstraling. Het A-Clean assortiment biedt een scala aan oplossingen voor reiniging van vrachtwagens, bussen, treinen, 
trailers en tankwagens. Om de juiste productkeuze te maken, wordt elke situatie afzonderlijk bekeken en geven wij een gericht advies op 
basis vervuilingssoort, vervuilingsgraad, de reinigingsfrequentie en de omstandigheden. 

Ook voor interne reiniging van tankwagens in de voedingsmiddelentransport biedt A-Clean oplossingen. Het Tank Cleaning programma 
bevat specialistische producten en biedt handvaten om te werken volgens kwaliteitsnormen als HACCP en GMP. 

Industrie
Binnen A-Clean is ook een productenpakket samengesteld voor industriële doeleinden in o.a. de olieverwerkende industrie en metaalindus-
trie. Sterke reinigings- en ontvettingsmiddelen voor specifieke industriële vervuiling. Met een uiteenlopend pakket aan zuren en alkalische 
producten biedt Qlean-tec ook in deze markt de juiste oplossing.


