
Reinigingsmiddelen   
en toebehoren

De optimale oplossing voor vloerreiniging! 

•  Speciaal ontwikkeld voor gebruik in uw 
           Hako schrobzuigmachine      
              
 •  Zeer effectief
            
  •  Laagschuimend       
            
             •  Hoog geconcentreerd 

    •  In de praktijk bewezen 
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                                  U ziet het A.I.S.E. logo op onze productetiketten afgebeeld. 
                                  Wat betekent dit symbool?

                                  A.I.S.E. is de officiële organisatie die de belangen van de sector zeep,
                                  was- en onderhoudsmiddelen binnen Europa behartigt. 
                                  Het A.I.S.E. Charter voor duurzaam schoonmaken werd in 2004 gelanceerd
                                  in alle EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Zwitserland. 
                                  Het dekt alle productcategorieën, zowel in de huishoudelijke als de  
industriële / institutionele sector.  De A.I.S.E. vertegenwoordigt meer dan 90% van de was- en 
reinigingsmiddelensector in de EU.

Het Charter probeert verder te gaan dan wettelijke eisen om te garanderen dat er wordt 
geproduceerd op de veiligste en meest milieuverantwoorde manier die mogelijk is. 
Het doel is om de duurzaamheid van productie en verbruik steeds verder te verbeteren. 

Bedrijven die zich aansluiten bij het Charter moeten zich onderwerpen aan onafhankelijke 
controle, en nemen deel aan een jaarlijkse beoordeling van indicatoren die economische, 
sociale en milieu aspecten meten. Het Charter toetst haar deelnemers onder andere op: 

·         Gebruik -en selectie- van de grondstoffen
·         Verpakkingen, maximaal gebruik van gerecycled materiaal
·         Afvalbeperking
·         Gezondheid en veiligheid
·         Product en productgebruik
·         Terugdringen van energie en water verbruik tijdens de productie

A.I.S.E. rapporteert de voortgang jaarlijks in een duurzaamheidverslag waarin diverse indicatoren 
met betrekking tot de prestaties op EU-niveau belicht worden. Belangrijke indicatoren zijn 
bijvoorbeeld waterverbruik en gemiddeld energieverbruik per ton productie. Regelmatige 
verbeteringen van het Charter garanderen dat dit het meest geavanceerde duurzaamheid 
garantieprogramma biedt binnen de industrie. Hako B.V. is er trots op dat al haar reinigings-
producten voorzien zijn van het A.I.S.E. label.



Hako Cleanol
Hako Cleanol is een product voor de dagelijkse reiniging van alle waterbestendige 
vloeren met een lichte tot middelzware vervuiling. Hako Cleanol verwijdert vet en vuil, 
tast beschermlagen niet aan en ruikt heerlijk fris. Droogt streeploos op. Kan gebruikt 
worden in een HACCP werkprogramma.

1:150-40 
pH conc. 

8

  10 liter - Bestelnr. 70001048
200 liter - Bestelnr. 70001047

1:200-100
 pH conc. 

8

Hako Polyclean
Hako Polyclean is een product voor dagelijkse reiniging van alle waterbestendige 
vloeren met een lichte tot middelzware vervuiling. Hako Polyclean is met name 
geschikt voor vloeren waar enige glans gewenst is zoals linoleum, plavuizen, PVC, 
natuursteen etc. Hako Polyclean kan ook als spray-reinigingsmiddel gebruikt worden. 
Hako Polyclean bevat geen polymeren en tast beschermlagen niet aan! Kan gebruikt 
worden in een HACCP werkprogramma.

1:150-40 
pH conc. 

10,5

Hako Cleanol-K
Hako Cleanol-K is een reinigingsmiddel zonder tensiden waardoor het zeer geschikt 
is voor de dagelijkse reiniging van microporeuze vloeren zoals marmer, marmer-
composiet, ongeglazuurde plavuizen, antislip tegels etc. De vervuiling dient bij voorkeur
met een schrob-zuigmachine of waterzuiger te worden verwijderd om de vervuiling 
goed uit de poriën te verwijderen. Hako Cleanol-K kan niet gebruikt worden op vloeren 
met een acrylpolymeer beschermlaag. Kan gebruikt worden in een HACCP werk-
programma.

1:150-40 
pH conc. 

8

Hako Cleanol Sport
Hako Cleanol Sport is een product voor de dagelijkse reiniging van alle waterbestendige
sport en gymvloeren met een lichte tot middelzware vervuiling. Hako Cleanol Sport 
verwijdert vuil en vet, werkt deodoriserend, tast de slipvastheid van vloeren niet aan en 
voldoet aan DIN 18032. Dit maakt Hako Cleanol Sport een perfecte reiniger voor harde 
watervaste vloeren in bejaardencentra, ziekenhuizen, kantoren etc. 
Tast beschermlagen niet aan. 

1:100-20 
pH conc. 

8

Hako Cleanol-I
Hako Cleanol-I is een reinigingsmiddel voor dagelijkse reiniging van waterbestendige 
vloeren in werkplaatsen, garages, industrie etc. Hako Cleanol-I verwijdert moeiteloos 
vettige en olieachtige vervuiling van alle waterbestendige vloeren. Hako Cleanol-I is 
licht alkalisch en is olie- en vetafscheider veilig, Voldoet aan norm 0-B 5105. Kan 
gebruikt worden in een HACCP werkprogramma.

1:700-600 
pH conc. 

7,5

Hako Cleanol-SE ECO
Hako Cleanol-SE ECO is een product mede ontwikkeld voor het Hako on-board
doseersysteem. Hako Clanol-SE ECO reinigt alle waterbestendige vloeren met een 
lichte tot middelmatige vervuiling zeer goed. Het verwijdert vet en vuil en tast 
beschermlagen niet aan. Hako Cleanol-SE ECO voldoet aan het Europese ECO label 
en is supergeconcentreerd (1:700). Ook verkrijgbaar in handige sachets. 
Kan gebruikt worden in een HACCP werkprogramma.

Hako Polyclean-SE
Hako Polyclean-SE is een product ontwikkeld voor het Hako on-board doseersysteem. 
Het product reinigt alle waterbestendige harde vloeren met een lichte tot middelmatige 
vervuiling zeer goed en geeft de vloer z’n natuurlijke glans terug. Het tast bescherm-
lagen niet aan en kan eventueel opgewreven worden. Hako Polyclean-SE bevat geen 
polymeren of wassen en is super geconcentreerd (1:700). Kan gebruikt worden in een 
HACCP werkprogramma.

2. Super geconcentreerd - Super Economy

1:700-600 
pH conc. 

9,5

  10 liter - Bestelnr. 70001017
200 liter - Bestelnr. 70001015

  10 liter - Bestelnr. 70001081
200 liter - Bestelnr. 70001088

1. Vloerreinigings- en onderhoudsproducten, tevens onderhoudsreiniging

Hako Cleanol Xtra
Veilig, fris en laagschuimend. Cleanol Xtra is een intensief reinigingsmiddel voor 
reiniging van water- en alkalibestendige vloeren. Geschikt voor het verwijderen van 
middelzware (industriële, algemene) vervuiling van de vloer. Bij gebruik op kunststof 
vloeren altijd eerst testen op een onzichtbaar testoppervlak! Niet gebruiken bij acryl-
polymeer beschermlagen. Kan gebruikt worden in een HACCP werkprogramma.

1:100-20 
pH conc. 

11

  10 liter - Bestelnr. 70001063
200 liter - Bestelnr. 70001078

Alle producten zijn tevens verkrijgbaar in 200 liter vaten of 1000 liter IBC. Informeer bij uw verkoop adviseur naar de mogelijkheden.

  10 liter - Bestelnr. 70001050
200 liter - Bestelnr. 70001051

  10 liter - Bestelnr. 70001065
200 liter - Bestelnr. 70001066

   doos 90x60 ml nr.70001406  
   2 liter -   Bestelnr. 70001361
  10 liter -  Bestelnr. 70001405

    2 liter - Bestelnr. 70001471
  10 liter - Bestelnr. 70001472



Hako Cleanol-G
Hako Cleanol-G is een speciaal ontwikkelde, hoog alkalische reiniger voor het ver-
wijderen van groensappen binnen de voedsel verwerkende industrie. Hako Cleanol-G 
verwijdert plantaardige en dierlijke vetten, eiwitten en groensappen van alle water- en 
alkalibestendige vloeren. Hako Cleanol-G wordt ook veel toegepast bij groente- en 
bloemenoverslagbedrijven en veilingen waar, de groene bladeren kapot worden 
gereden door heftrucks, waardoor de groensappen in de vloer trekken. 
Kan gebruikt worden in een HACCP werkprogramma.

Hako Cleanol-S
Hako Cleanol-S is een hoog alkalisch reinigingsmiddel voor de reiniging van alle water- 
en alkalibestendige vloeren. Hako Cleanol-S is geschikt voor het verwijderen van zware 
(industriële) vervuiling zoals vetten en olieën, maar ook voor het verwijderen van was- en 
acrylpolymeer beschermlagen en wordt met name veel toegepast binnen de industrie 
op beton en industrievloeren. Kan gebruikt worden in een HACCP werkprogramma.

  10 liter - Bestelnr.  70001019
200 liter - Bestelnr.  70001020

3. Extra sterke reinigers / strippers

Hako Cleanol-HD
Hako Cleanol-HD is een sterk alkalisch reinigingsmiddel voor de reiniging van alle 
water- en alkalibestendige vloeren. Het product is geschikt voor het verwijderen van 
zware (industriële) vervuiling zoals vetten en olieën maar ook voor het verwijderen van 
was- en acrylpolymeer beschermlagen en wordt met name veel toegepast binnen 
de industrie op beton en industrievloeren. Kan gebruikt worden in een HACCP 
werkprogramma. Hako Cleanol-HD kan niet worden gebruikt op asfalt!

1:150-20 
pH conc. 

13,5

4. Speciale producten

Hako Cleanol Food
Hako Cleanol Food is een sterk alkalische reiniger voor verwijdering van hardnekkige 
en zware vervuiling binnen de voedsel verwerkende industrie. Hako Cleanol Food 
verwijdert plantaardige en dierlijke vetten, zetmeel, eiwitten en overige hechtende 
vervuiling van alle water- en alkalibestendige vloeren. Hako Cleanol Food bevat 
géén geur- of kleurstoffen. Kan gebruikt worden in een HACCP werkprogramma.

1:100-20 
pH conc. 

13,5

1:100-20 
pH conc. 

11,5

Hako Cleanol-R
Hako Cleanol-R is een alkalisch, effectief product speciaal voor het verwijderen van 
rubbersporen en rubberstrepen van schoenen en van banden van heftrucks. 
Hako Cleanol-R is een pre-spray product en is NIET geschikt voor het gebruik in een 
schrob-zuigmachine. Hako Cleanol-R kan worden toegepast op alle waterbestendige 
vloeren. Het product is niet geschikt voor gebruik op acryl-polymeer coatings. 

1:1       
pH conc. 

12,5

Hako Defoam
Hako Defoam is een schuimremmend middel op siliconenbasis voor bescherming van 
de zuigmotoren in schrob-zuigmachines, sproei-extractie machines en waterzuigers. 
Hako Defoam remt het schuim dat ontstaat door luchtwervelingen in de vuilwatertank. 
Het product kan uitsluitend gebruikt worden in de vuilwatertank. 

1:150-40 
pH konz. 

7

1:100-10 
pH conc. 

13

NIET 
VERDUNNEN

Alle producten zijn tevens verkrijgbaar in 200 liter vaten of 1000 liter IBC. Informeer bij uw verkoop adviseur naar de mogelijkheden.

Cleanol Smell-X
Cleanol Smell-X elimineert onaangename geurtjes in het tanksysteem van schrob-
zuigmachines. Cleanol Smell-X is gebaseerd op natuurlike micro-organismen die de 
voedselbron van de stank producerende bacteriën verwijderen.  
24 uur laten inwerken, daarna langdurig effect. Periodieke herhaling zal het nawerken 
versterken. Bij ernstige stankoverlast sterker doseren. 

ca.1:1.000 
pH konz. 8

  10 liter - Bestelnr. 70001021
200 liter - Bestelnr. 70001022

  10 liter - Bestelnr.  70001058
200 liter - Bestelnr.  70001059

  10 liter - Bestelnr.  70001194
200 liter - Bestelnr.  70001195

  10 liter - Bestelnr. 70001003
200 liter - Bestelnr. 70001004

 Doos 2x5 liter Bestelnr.70001121

  1liter (per12x)Bestelnr. 70001118
  5 liter (per2x)Bestelnr.  70001130



Hako Cleanol-SE ECO en Polyclean-SE 
Beide producten zijn speciaal ontworpen voor gebruik in het Hako on-board doseerysteem en zijn daarom super geconcentreerd. Één liter van het 
concentraat is goed voor 700 liter gebruiksklare oplossing. Cleanol-SE ECO en Polyclean-SE zijn producten voor de dagelijkse reiniging van alle 
waterbestendige harde vloeren met een lichte tot middelmatige vervuiling en zijn bovendien veilig voor acrylpolymeer beschermlagen. 

Hako Cleanol-SE ECO
Hako Cleanol-SE ECO is een neutrale, synthetische en laagschuimende reiniger die 
moeiteloos vuil en vet verwijdert. Door de kalkbindende eigenschappen droogt Hako 
Cleanol-SE ECO streeploos op. Hako Cleanol-SE ECO voldoet aan de vereisten van 
het Europees ECO label en valt niet onder gevaargoed, dus eenvoudig en veilig te 
transporteren zonder ADR-documenten. 
Kan gebruikt worden in een HACCP werkprogramma.

Hako Polyclean-SE
Hako Polyclean-SE is eveneens speciaal voor het Hako on-board doseersysteem 
ontwikkeld. Hako Polyclean-SE is geschikt als gecombineerd reinigings- en onderhouds-
middel speciaal voor vloeren zoals linoleum, PVC, natuursteen etc. waarop, na grondige 
reiniging, enige glans gewenst is. Hako Polyclean laat een beschermlaag achter, die na 
het polijsten en matglans achterlaat. Het product bevat geen polymeren waardoor een 
structuurlaag vermeden wordt. Bestaande coatings worden niet beschadigd! 
Kan gebruikt worden in een HACCP werkprogramma.

Besparing en efficiency
Vanwege de hoge concentratie van Hako Cleanol-SE ECO en Hako Polyclean-SE zijn beide producten zeer zuinig bij het dagelijkse gebruik. 
U bespaart direct op vele manieren: minder voorraad, minder opslagruimte, minder afval, minder tijdverlies door het minder frequent bijvullen van de 
schrobmachine; kortom u bespaart direct veel tijd, geld en ruimte!

5. Extra aandacht voor:

Hako Cleanol, Cleanol Xtra en Cleanol-HD
Met de komst van Cleanol Xtra beschikt u over een prima middel voor het schoonmaken van de veel voorkomende „middelzware vervuiling“.
Cleanol Xtra is veilig in gebruik, zonder gevaar symbool!

Cleanol Cleanol Xtra Cleanol-HD

pH Circa 8 Circa 11 Circa 13,5

Geur Fris Citrus-fris Typisch

Inzetten bij Lichte vervuiling Middelzware vervuiling Zware vervuiling

Werkgebied Bijvoorbeeld: 
kantoor, showroom, 
magazijn, balie, ont-
vangstruimte

Bijvoorbeeld: 
distributiecentrum, 
showroom, lichte 
industrie

Bijvoorbeeld: 
(zware) (auto) (me-
taal) (petrochemische) 
industrie, motorwerk-
plaats

Mag in een 
HACCP omgeving 
gebruikt worden

Gevarensymbool op 
product etiket

Geen

                          

Alle producten zijn tevens verkrijgbaar in 200 liter vaten of 1000 liter IBC. Informeer bij uw verkoop adviseur naar de mogelijkheden.



Voor uitgebreide informatie zie het productinformatieblad.       
De toepassing en/of verdunning is afhankelijk van het soort vloer en vervuiling, lees altijd eerst de product-
informatie.  

O = Onderhoudsreiniging: verwijderen van licht- tot matig aangehecht vuil.
P = Periodieke reiniging: verwijderen van sterk aangehecht vuil. 

6. Gebruikstoepassingen vloerreinigers 

Beton

Asfalt

Vloertegel geglazuurd

Vloertegel ongeglazuurd

Marmer / 
marmercomposiet

Kwartsiet

Kalksteen

PVC

Sportvloer

Rubbernoppen

Laminaat

Geïmpregneerd hout

       = Geadviseerd
   • = Mogelijk                               
   X = Niet geschikt
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Hako doseerunit voor wandmontage       

Een door Hako ontwikkelde doseerunit voor wandmontage. Het doseersysteem werkt volgens het venturiprincipe 
en is uitgerust met een veiligheidsklep waardoor permanente installatie mogelijk is. 
Alle techniek is weggewerkt in een nette omhuizing. 

7. Doseersystemen

De voordelen van een doseersysteem zijn; altijd de juiste verdunning, geen overdosering (systeemfouten), economisch 
in gebruik, minder milieubelastend en een gelijkblijvend reinigingsresultaat. Een doseersysteem levert u dus eigenlijk 
alleen maar voordelen op!

Hako SP 5829 en SP 1841-2 doseersystemen

Doseersystemen voor 5 of 10 liter jerrycans (SP 5829) of voor een 200 liter vat (SP 1841-2). 
Door middel van een venturisysteem wordt automatisch de juiste dosering reinigingsmiddel 
toegevoegd bij het vullen van uw schrob-zuigmachine. 

Hako Fast-Fill systeem 

Het Hako Fast-Fill systeem is een snelvulsysteem voor grote schrob-zuigmachines. 
Het systeem vult automatisch de voorraadtank met gebruiksklare oplossing en slaat af door 
middel van een vlotter. Op het moment dat u dat nodig heeft, staat er 300 liter gebruiksklare 
reinigingsoplossing gereed om binnen enkele minuten uw schrob-zuigmachine te vullen. 
Dit voorkomt onnodige wachttijd voor het personeel waardoor u optimaal gebruik maakt van 
de ingehuurde uren. Vraag uw Hako verkoopadviseur naar de mogelijkheden.

Hilco Chemie B.V. is een producent van reinigingsproducten, wij maken deel uit van de internationale 
Hako Group en produceren specifiek voor Hako ontwikkelde vloerreinigingsmiddelen. 
Kenmerkend voor deze producten is dat ze een zeer goede reinigende werking hebben en laagschuimend zijn.
Voor gebruik in schrob-zuigmachines of bij manueel gebruik zorgen onze hooggeconcentreerde reinigings-
middelen voor efficiënte, duurzame reiniging en verzorging van diverse ondergronden. 
De speciaal voor de Hako machines ontwikkelde producten ondersteunen de werking, voorkomen onnodige 
uitval en reparaties van de machine en verlengen de gebruiksduur. 
Vanzelfsprekend voldoen alle producten aan de Europese wettelijke vereisten. 



Hako B.V.  

Industrieweg 7   
NL-6673 DE ANDELST
Telefoon: +31(0)488-473 333
E-mail:     info@hako.nl  
Internet:   www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA
Industrieweg 27   
B-9420 Erpe-Mere   
Telefoon: +32(0)53-802 040  
E-mail:     info@hako.be  
Internet:   www.hako.be


