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Een concept waarmee een automatische dispenser wordt geïntroduceerd in de  

wereld van de zwaarste handvervuilingen. Een volledig automatische bediening die 

wordt geactiveerd door een infrarood sensor, waardoor u niets hoeft aan te raken. 

Deze robuuste dispenser is geschikt voor alle Dreumex handverzorgingsproducten en 

beschikt over een zeer krachtige pomp die ervoor garant staat dat er geen restproduct 

achterblijft in de cartridge. Hij is eenvoudig te installeren, gemakkelijk in gebruik en 

garandeert altijd optimale hygiëne. Voor deze dispenser zijn diverse handreinigers  

(3 liter) en beschermende en verzorgende crèmes (1,5 liter) beschikbaar.

• Unieke “touch-free” dispenser voor optimale hygiëne

• Automatische dosering garandeert efficiënt gebruik: Bespaar tot 60%!

• Eén dispenser concept voor het complete handverzorgingsassortiment

• Eenvoudig te installeren

• Vervangbare pomp

• Robuust & Sterk
Binnen dit concept zijn 4 dispensers beschikbaar: de handmatig bediende 
One2clean (1,5 en 5 ml) en de unieke One2clean Automatic (1,5 en 5 ml).

Bespaar 
tot 60%

Unieke TOUCH-FREE 
          dispenser

Special

Universal Protect

Plus

Wash & Care



Bespaar 
tot 60%

Verzorgende crème voor
alle huidtypen

• beschermt tegen de 
schadelijke effecten 
veroorzaakt door werk-  
en weeromstandigheden

• bevordert het natuurlijke 
herstelproces van de huid

• trekt snel in de huid

• bevat geen parfum
• siliconenvrij
• pH - neutraal
• bevat een bijenwasderivaat

One2clean cartridge 1,5 ltr 11815001008 

Oplosmiddelvrije
handreinigingspasta met
geïntegreerde crème

• 2-in-1 product: reinigt en 
verzorgt de huid

• bevat vitaminen en 
hydraterende bestanddelen

• 100% biologisch 
afbreekbaar

• met natuurlijke walnoot 
microkorrel

Kan gebruikt worden voor:
• middelzware tot zware 

vervuilingen
• smeermiddelen, 

remvloeistof, cement  
en roest

One2clean cartridge 3 ltr 11630001004 

Krachtige citrus
handreinigingsgel

• extra reinigingskracht, 
dankzij huidvriendelijke 
microkorrels

• extra krachtig, dankzij 
actieve citrus ingrediënten

• geschikt voor vele 
toepassingen

Kan gebruikt worden voor:
• zware vervuilingen
• teer, verf, lijm en lak

One2clean cartridge 3 ltr 20430001001 

Oplosmiddelvrije
handreinigingspasta

• extra werkzaam, 
dankzij huidvriendelijke 
microkorrels

• oplosmiddelvrij
• gebruik op natte handen

Kan gebruikt worden voor:
• middelzware tot zware 

vervuilingen
• smeermiddelen, diesel, 

remvloeistof, cement  
en roest

One2clean cartridge 2,8 kg 10430001024 

Oplosmiddelvrij 
milieuvriendelijke, 
pasteuze handreiniger

• huidvriendelijke reinigings-
kracht, mais microkorrels

• minimale impact op de 
aquatische ecosystemen

• voldoet aan strenge 
eisen inzake biologische 
afbreekbaarheid

• beperkt verpakkingsafval

Kan gebruikt worden voor:
• middelzware tot zware 

vervuilingen
• smeermiddelen, diesel, 

remvloeistof, cement  
en roest

One2clean cartridge 3 ltr 11430001005 

Beschermende crème.
Ideaal voor zowel natte
als droge toepassingen

• vormt een beschermende 
laag tegen schadelijke 
stoffen

• voorkomt dat bacteriën de 
huid binnendringen

• maakt het makkelijker om 
de handen te wassen

• verbetert grip

• bevat geen parfum
• siliconenvrij
• pH - neutraal

One2clean cartridge 1,5 ltr 11915001009 

Beschikbare dispensers

One2clean Automatic  99999051028 
dispenser (1,5 ml)
One2clean handmatige  99999051029 
dispenser (1,5 ml)

Bescherming
Omschrijving Voordelen Eigenschappen Verpakking & artikelnummer

Special

Beschikbare dispensers

One2clean Automatic 99999051025 
dispenser (5 ml)  
One2clean handmatige 99999051024 
dispenser (5 ml)

5 ml

Beschikbare dispensers

One2clean Automatic 99999051025 
dispenser (5 ml) 
One2clean handmatige 99999051024 
dispenser (5 ml)

5 ml

Beschikbare dispensers

One2clean Automatic 99999051025 
dispenser (5 ml)  
One2clean handmatige 99999051024 
dispenser (5 ml)

5 ml

Reiniging
Omschrijving Voordelen Eigenschappen Verpakking & artikelnummer

Verzorging
Omschrijving Voordelen Eigenschappen Verpakking & artikelnummer

Beschikbare dispensers

One2clean Automatic  99999051028 
dispenser (1,5 ml) 
One2clean handmatige  99999051029 
dispenser (1,5 ml) 

1,5 ml

Universal Protect

Plus

Wash & Care

1,5 ml

Eco

Natural Care

Beschikbare dispensers

One2clean Automatic 99999051025 
dispenser (5 ml)  
One2clean handmatige 99999051024 
dispenser (5 ml)

5 ml

Huid vriendelijk Milieu vriendelijk ParfumvrijOplos middelvrijProdukt Legenda

Reinigingskracht : +++

Reinigingskracht : +++

Reinigingskracht : +++

Reinigingskracht : ++++



Technische informatie
  Special Plus Wash & Care Eco Universal Protect Natural Care

Kleur Crème Geel Beige Groen Beige Wit

Geur Citroenachtig Sinaasappelachtig Bloemig Bloemig Mild Mild

pH waarde 8,7 8,7 6-7 6-7 6-7 6,5 -7,5

Vlampunt Geen 65°C (ISO 3680) Geen Geen Geen Geen

Certificaten
Productie ISO 9001 gecertificeerd. Special en Wash & Care voldoen aan de AFNOR NFT 73101 specificaties. Plus voldoet aan de AFNOR NFT 73102 

specificaties. Special, Plus en Wash & Care zijn dermatologisch getest en goedgekeurd. Deze producten kunnen aangemerkt worden als huidvriendelijk.

Extra informatie

Inhoud per patroon

Dosering

Type Batterijen

Aantal Batterijen

Opmerkingen

Handreiniging

3 ltr

5 ml per dosis

600 doseringen per patroon

One2Clean Automatic dispenser

GP15A Alkaline AA +/- 2600 mAh

8 stuks - bij eerste levering meegeleverd

Een set batterijen levert tot 6.000 doseringen (10 patronen).  

Bij normaal gebruik zal 1 dispenser per 8-10 medewerkers 

voldoende zijn (om wachtrijen te voorkomen). Dit betekent  

dat per dispenser de batterijen één jaar zullen meegaan  

(bij een gemiddeld verbruik van 10 patronen per jaar).

Crèmes

1,5 ltr

1,5 ml per dosis

1000 doseringen per patroon

One2Clean Automatic dispenser

GP15A Alkaline AA +/- 2600 mAh

8 stuks - bij eerste levering meegeleverd

Een set batterijen levert tot 6.000 doseringen (6 patronen).  

Bij normaal gebruik zal 1 dispenser per 8-10 medewerkers 

voldoende zijn (om wachtrijen te voorkomen). Dit betekent  

dat per dispenser de batterijen één jaar zullen meegaan  

(bij een gemiddeld verbruik van 6 patronen per jaar).

Logistieke informatie
Dispensers
Artikelnummer Product Inhoud Barcode Afmetingen (l x b x h) Dosering

99999051025 One2clean Automatic dispenser (5 ml) 1 stuks 8712602001133 285 x 154 x 180 mm 5 ml

99999051024 One2clean handmatige dispenser (5 ml) 1 stuks 8712602001126  183 x 119 x 93 mm 5 ml

99999051028 One2clean Automatic dispenser (1,5 ml) 1 stuks 8712602001485 285 x 154 x 180 mm 1,5 ml

99999051029 One2clean handmatige dispenser (1,5 ml) 1 stuks 8712602001478 183 x 119 x 93 mm 1,5 ml

Handreiniging
Artikelnummer Product Inhoud Barcode Afmetingen (l x b x h) Dosering

10430001024 Dreumex Special 4 x 2,8 kg 8712602001201 268 x 268 x 348 mm 5 ml

20430001001 Dreumex Plus 4 x 3 ltr 8712602001171 268 x 268 x 348 mm 5 ml

11630001004 Dreumex Wash & Care 4 x 3 ltr 8712602001539 268 x 268 x 348 mm 5 ml

11430001005 Dreumex Eco 4 x 3 ltr 8712602003939 268 x 268 x 348 mm 5 ml

Crèmes
Artikelnummer Product Inhoud Barcode Afmetingen (l x b x h) Dosering

11915001009 Dreumex Universal Protect 6 x 1,5 ltr 8712602001379 400 x 268 x 210 mm 1,5 ml

11815001008 Dreumex Natural Care 6 x 1,5 ltr 8712602001409 400 x 268 x 210 mm 1,5 ml
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