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Dé hygiëne expert

In de professionele keuken is strikte hygiëne de norm. In zo’n keukenomgeving, waar hard 
wordt gewerkt en vetten nooit ver weg zijn, is effi ciënt en betrouwbaar onderhoud van groot 
belang.
Dat is net wat DIPP Professional biedt. Het gamma is zeer uitgebreid en afgestemd 
op de noden van elk type professionele keuken. Met oog voor effi ciëntie.

Als professional in de voedingssector, zijn wij uw ideale partner voor al uw hygiëne-vragen en 
voor een perfect gereinigde keuken.
Ons uitgebreid netwerk in de groothandel garandeert u de beste prijs en de snelste levering.

Wij bieden u de meest complete productlijn van professionele reinigingsproducten 
en toebehoren om volledig te voldoen aan de HACCP-normen.

De eisen op het vlak van voedselbereiding verhogen dagelijks. Wij geven u advies en maken 
u attent op de zichtbare tekorten in keukens en werkateliers.

Onze Cleanplan Box is uniek en bevat alles die u nodig hebt voor een perfecte opvolging van 
de hygiëne in uw keuken: het verplichte hygiëneplan, verplichte hygiëne stickers, verplichte 
technische en veiligheidsfi ches, een handige map om wekelijkse planners in bij te houden.

Het laat toe om georganiseerd en gestructureerd de reiniging en ontsmetting van de keuken 
uit te voeren. De Cleanplan Box voldoet aan de HACCP-normen en maakt uw hygiënecontroles 
een stuk zorgelozer. Deze DIPP-dienst is gebruiksklaar, gebruiksvriendelijk en makkelijk 
te installeren.

Onze “Quality Guarantee” verbindt ons te blijven innoveren in functie van de behoeften van 
professionele gebruikers. Met DIPP Professional kiest u voor effi ciëntie, betrouwbaarheid en 
een hoge kwaliteit aan een juiste prijs.

Alle producten uit het gamma van DIPP Professional met het logo “Food Contact Alimentaire” 
voldoen aan de wetgeving voor reinigingsproducten van materialen en voorwerpen die in contact 
komen met voedingswaren.

HACCP
C r i t i c a l • C o n t r o l • P o i n

t
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Reinigers

Kenmerken
•    Ideaal voor aanrechten 

en kleine oppervlakken
•    Verwijdert snel vet en vuil
•    Geur: agrumes
•    pH 11

Gebruik
•    Gebruiksklaar
•    Verstuiven op het oppervlak
•    Enkele seconden laten 

inwerken
•    Reinigen met een spons
•    Afvegen met een droge doek

Referenties
6 × 750ml: ref. 3197

Kenmerken
•    Allesreiniger: keuken, vloeren, 

enz.
•    Ideaal voor dagelijkse 

schoonmaak
•    Geur: citroen
•    pH 9,1

Gebruik
•    1 tot 2 doppen in een emmer 

water 6L tot 8L
•    Aanbrengen op oppervlak
•    Spoelen met proper water
•    Laten drogen

Referenties
4 × 5L: ref. 2405

DIPP N° 24

DIPP N° 31

Kenmerken
•    Sterk geconcentreerde 

multi-ontvetter en dieptereiniger 
voor alle vastzittende en 
ingebakken vetten

•    Met MOUSSE
•    Ideaal voor ovens, dampkappen 

en spatwanden
•    pH 13,3

Gebruik
•    Gebruiksklaar
•    Aanbrengen op het oppervlak
•    Enkele minuten laten inwerken
•    Reinigen met een spons
•    Afspoelen met water

Referenties
6 × 750ml: ref. 0287

DIPP N° 02 mousse

Kenmerken
•    Product RENOV’ALL 3 in 1: 

stripper, weekmaker en ontvetter
•    Weekt op een efficiënte wijze alle 

aangekoekte en ingebrande 
vetresten los

•    Methode van inweken, herstelt 
materialen in hun 
oorspronkelijke staat

•    pH 13,9

Gebruik
•    Vul een bak met zuiver koud 

water
•    Verdun 1/10 (bv 100L water 

en 10L product)
•    Laat weken gedurende 

4 tot 8 uren
•    Goed naspoelen

Referenties
2 × 5L: ref. 4805

DIPP N° 48

Ontvetters - Extra krachtig

Kenmerken
•    Sterk geconcentreerde 

multi-ontvetter en 
dieptereiniger voor alle 
vastzittende en ingebakken 
vetten

•    1 product voor tal van 
toepassingen: oven, dampkap, 
friteuse, werkblad, vloeren & alle 
HACCP omgevingen

•    pH 13,87

Gebruik
•    5L: te verdunnen met water 

in de verhouding 1/2 tot 1/40
•    1L spray: gebruiksklaar
•    Aanbrengen op het oppervlak
•    Enkele minuten laten inwerken
•    Reinigen met een spons 
•    Afspoelen met water

Referenties
4 × 5L: ref. 0205

6 × 1L: ref. 0212

DIPP N° 02

Reiniger - Ontvetter

Kenmerken
•    Reiniger/ontvetter voor centraal 

verdeelsysteem
•    1 product om te ontvetten en 

reinigen
•    Voor alle oppervlakken: vloeren, 

muren, tafels, ...
•    pH 12,3

Gebruik
•    Met centraal verdeelsysteem 

DIPP N° 8050
•    Te verdunnen in de verhouding 

1/50 tot 1/100

Referenties
4 × 5L: ref. 5005

DIPP N° 50

dipp.eu dipp@dipp.eu
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Kenmerken
•    Hydroalcoholische reinigende 

doekjes - 100 stuks
•    Voor handen, materialen en 

oppervlakken
•    Doordrenkt met alcohol, > 70%
•    XL formaat: 20 x 24 cm

Gebruik
•    Gebruiksklaar
•    Zonder spoelen

Referenties
6 × 100pcs: ref. 7401

DIPP N° 74

Ontkalkers  

Kenmerken
•    Verwijdert vastzittend kalk van 

alle vaatwerk, keukengerei, klein 
keukenmateriaal, toestellen 
en andere voedingsrecipiënten

•    Zeer geconcentreerde formule, 
dus economisch

•    Voorkomt kalkaanslag en roest
•    pH 1,5

Gebruik
•    Apparaat: 1 tot 10%, 3 keer 

spoelen met proper water
•    Vaatwasser: 100 ml / L water, 

3 keer spoelen

Referenties
4 × 5L: ref. 5305

12 × 1L: ref. 5311

DIPP N° 53

Desinfectiemiddelen (met toelatingsnummer voor België)

Kenmerken
•    Middel om bacteriên, 

gisten, schimmels 
en virussen op oppervlakken 
en gereedschappen te bestrijden

•    Reinigt, ontsmet, zonder spoelen
•    Bevat > 70% alcohol
•    pH 7

Gebruik
•    Gebruiksklaar
•    Breng het product aan en wrijf 

het uit over het hele oppervlak
•    Laat 5 minuten inwerken en 

laat drogen

Referenties
4 × 5L: ref. 6905

6 × 500ml: ref. 6995

DIPP N° 69

Ontgeurder

DIPP N° 69

Kenmerken
•    Sterke ontgeurder om 

onaangename geuren 
te neutraliseren

•    Langdurig effect
•    Werkt afstotend tegenover 

insecten
•    Geur: frisse citrus
•    pH 6,6

Gebruik
•    Gebruiksklaar
•    Vernevel het product op het 

slecht geurend item

Referenties
6 × 500ml: ref. 7695

DIPP N° 69DIPP N° 76

dipp@dipp.eu dipp.eu

Kenmerken
•    Ideaal voor het ontsmetten 

van alle afwasbare oppervlakken, 
keukenapparatuur, toiletten 
en overige sanitair

•    Efficiënt tegen een groot aantal 
bacteriën en gisten

•    pH 7,1

Gebruik
•    Oppervlak reinigen met 

DIPP N° 24
•    Verdunnen met 1/100

(=1/2 dop per liter water)
•    5 minuten laten inwerken
•    Spoelen met water

Referenties
4 × 5L: ref. 1205

12 × 1L: ref. 1211

DIPP N° 12
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Inox - Vitrokeramisch/Inductie

Handafwas - Bierglasreinger

Kenmerken
•    Voor het reinigen 

van alle handafwas
•    Laag schuimend: 

minder afspoelen
•    Geurloos
•    pH 7

Gebruik
•    1 tot 2 maal knijpen volstaat 

voor een normale vaat
•    vaatwerk indompelen en enkele 

minuten laten inwerken
•    Afspoelen

Referenties
4 × 5L: ref. 1005

DIPP N° 10

Kenmerken
•    Bierglasreiniger
•    Verwijdert alle vetresten, 

dranksporen en lippenstift
•    Houdt borstels en gootstenen 

proper
•    pH 7

Gebruik
•    Koud water: 3 ml voor 8L 

water / 1 dop voor een spoelbak 
van 30L tot 40L 

•    Warm water: 1/2 dop voor 
een spoelbak van 30L tot 40L

•    De glazen laten uitlekken, 
niet afdrogen

Referenties
6 × 1L: ref. 4211

DIPP N° 42

Kenmerken
•    Ideaal voor keramische / 

inductiekookplaten
•    Reinigt krasloos, ontvet en 

beschermt
•    Geur: citroen/citrus
•    pH 10,4

Gebruik
•    Gebruiksklaar
•    Rechtstreeks verstuiven 

op het oppervlak
•    Enkele minuten laten inwerken
•    Afspoelen en afvegen 

met droge doek

Referenties
6 × 500ml: ref. 3095

DIPP N° 30

Kenmerken
•    Ideaal voor het onderhoud 

en de renovatie van inox 
oppervlakken, apparaten 
en materiaal

•    Helder, streeploos en 
schitterend resultaat

•    Op basis van paraffine olie

Gebruik
•    Gebruiksklaar
•    Verstuiven op een doek
•    Oppervlak inwrijven
•    Zonder spoelen

Referenties
6 × 500ml: ref. 3395

DIPP N° 33

Kenmerken
•    Ideaal voor roestvrij staal en 

gootstenen
•    Verwijdert alle vuil, kalkaanslag 

en watervlekken
•    Geur: pompelmoes
•    pH 1,5

Gebruik
•    Gebruiksklaar
•    Oppervlak inspuiten & inwrijven
•    Afspoelen met water 

en afdrogen

Referenties
6 × 500ml: ref. 2195

DIPP N° 21

Kenmerken
•    Voor het reinigen 

van alle handafwas
•    Laag schuimend: minder 

afspoelen
•    Geur: citroen
•    pH 7

Gebruik
•    1 tot 2 maal knijpen volstaat 

voor een normale vaat
•    Vaatwerk indompelen en 

enkele minuten laten inwerken
•    Afspoelen

Referenties
4 × 5L: ref. 0905

12 × 1L: ref. 0911

DIPP N° 09

dipp.eu dipp@dipp.eu
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Vloeibaar - Poeder

Spoelglans - Speciaal Bar - Tabletten

Kenmerken
•    Vloeibaar vaatwasmiddel 

voor glazenwasmachines
•    Verwijdert alle vet en vuil, 

evenals moeilijke vlekken
•    Garandeert uitzonderlijk 

schone en glanzende vaat
•    pH 13,9

Gebruik
•    Verwijder de dop en druk 

voorzichtig op de fles om 
een   dosis van het product te 
verkrijgen (= 20 ml)

•    Een dosis volstaat voor een 
kuip van 10 tot 20L

Referenties
6 × 1L: ref. 3513

Kenmerken
•    Tabletten all-in-one
•    Voor professionele, 

semi-professionele en 
huishoudelijke apparaten

•    Bevat een zuurstofbleekmiddel 
dat het vaatwerk zuiver en 
hygiënisch maakt

Gebruik
•    In water oplosbare folie
•    Per tablet

Referenties
1 × 150 tabs: ref. 2803

Kenmerken
•    Actief vaatwaspoeder voor het 

afwassen van vaatwerk 
in vaatwasmachines

•    Bevat ontvettings- 
en antikalkstoffen

•    Alle waterhardheden

Gebruik
•    Dispenser: 

1 tot 2 gram / L water
•    Machine met bovenlading 40L: 

40 tot 80gr
•    Machine met frontlading 20L: 

20 tot 40gr / cyclus

Referenties
1 × 10Kg: ref. 1410

Kenmerken
•    Voor het afwassen van vaatwerk 

in professionele 
vaatwasmachines

•    Bevat ontvettings- 
en antikalkstoffen

•    Verlengt de levensduur
de machines

•    Zacht water
•    pH 13,5

Gebruik
•    Afhankelijk van het vuil: 

1 tot 4 ml per liter zacht water

Referenties
1 × 10L: ref. 2710

Kenmerken
•    Voor het afwassen van vaatwerk 

in professionele 
vaatwasmachines

•    Bevat ontvettings- 
en antikalkstoffen

•    Verlengt de levensduur 
van de machines

•    Alle waterhardheden
•    pH 13,5

Gebruik
•    Afhankelijk van het vuil:

- zeer zacht water: 1 tot 2 ml / L  
 water
- zacht water: 2 tot 3 ml / L water
- hard water: 3 tot 5 ml / L water

Referenties
1 × 10L: ref. 1310

Kenmerken
•    Voor het spoelen van 

alle vaatwerk en keukengerei
•    Voor professionele 

vaatwasmachines
•    Verwijdert sporen van glazen 

en schalen
•    pH 1,9

Gebruik
•    Zeer lage dosering
•    0,2 tot 0,5 ml / liter water 

bij 80/90°
•    Of 10 tot 25 ml 

per spoeltank van 50 liter

Referenties
1 × 10L: ref. 4010

DIPP N° 13

DIPP N° 27

DIPP N° 14

DIPP N° 40

DIPP N° 35

DIPP N° 28

dipp@dipp.eu dipp.eu
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Vloeibaar - Poeder Desinfecterende alcohol gel (met toelatingsnummer voor België)

DIPP N° 16

Kenmerken
•    Desinfecterende alcohol gel op 

basis van pharma-ethanol
•    Bevat > 70% alcohol
•    Zonder water, zonder spoelen, 

zonder afdrogen
•    Houdt de handen zacht
•    pH 7

Gebruik
•    Een dosis van 2 ml product 

in de (droge) handpalm 
aanbrengen

•    Handen goed inwrijven, 
zonder spoelen

Referenties
4 × 5L: ref. 1605
6 × 1L: ref. 1611
6 × 500ml: ref. 1695

Kenmerken
•    Desinfecterende alcohol gel
•    Bevat > 70% alcohol
•    Zonder water, zonder spoelen, 

zonder afdrogen
•    Houdt de handen zacht
•    pH 7

Gebruik
•    Een dosis van 2 ml product 

in de (droge) handpalm 
aanbrengen

•    Handen goed inwrijven, 
zonder spoelen

Referenties
4 × 5L: ref. 2605
6 × 1L: ref. 2611

  6 × 500ml: ref. 2695
Citroen geur

DIPP N° 26

Handzeep antibacterieel (met toelatingsnummer voor België)

Kenmerken
•    Schuimende antibacteriële 

handzeep
•    Verwijdert kiemen
•    Houdt de handen zacht
•    pH 7

Gebruik
•    Een dosis van 2 ml product 

in de (droge) handpalm 
aanbrengen

•    Inwrijven, spoelen met water 
en afdrogen

Referenties
4 × 5L: ref. 2305
6 × 1L: ref. 2311
6 × 500ml: ref. 2395

DIPP N° 23

Handzeep creme
Kenmerken
•     Schuimende vloeibare zeep
•    Houdt de handen zacht
•   Geur: perzik
•    pH 6

Gebruik
•    Een dosis van 2 ml product 

in de palm van de hand
•    Inwrijven, spoelen met water 

en afdrogen

Referenties
4 × 5L: ref. 3705
6 × 1L: ref. 3711
6 × 500ml: ref. 3795

DIPP N° 37

Glas en Spiegels
Kenmerken
•    Om ramen, spiegels en 

schermen schoon te maken 
•    Verwijdert alle vet, vuil 

en vingerafdrukken
•    Aangename citroen geur
•    pH 7,5

Gebruik
•    Gebruiksklaar
•    Verstuiven op het oppervlak
•    Droogwrijven met een doek

Referenties
4 × 5L: ref. 0605
6 × 750ml: ref. 0697

DIPP N° 06

dipp.eu dipp@dipp.eu

Multi Reiniger
Kenmerken
•    Allesreiniger voor vloeren 

en oppervlakken
•    Zeer geconcentreerd
•    Geur: citroen 
•    pH 11,4

Gebruik
•    Giet 2 doppen in een emmer 

water (6 tot 8L)
•    Schrobben en even laten 

inwerken
•    Spoelen met water
•    Afdrogen

Referenties
4 × 5L: ref. 0505

DIPP N° 05

INTERIOR

DIPP N° 16
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Kenmerken
•    Reiniger vloeren en oppervlakken 

extra geurend
•    Ideaal voor alle soorten vloeren 

en oppervlakken
•    Laat een sterk en langdurig 

parfum na
•    Geur: Eucalyptus
•    pH 7,4

Gebruik
•    1 dosis voor 8L water
•    Schrobben en even laten 

inwerken
•   Spoelen met water
•   Afdrogen

Referenties
6 × 1L: ref. 6213

DIPP N° 62

Kenmerken
•    Reiniger vloeren en oppervlakken 

extra geurend
•    Ideaal voor alle soorten vloeren 

en oppervlakken
•    Laat een sterk en langdurig 

parfum na
•    Geur: Jasmijn
•    pH 7,4

Gebruik
•    1 dosis voor 8L water
•    Schrobben en even laten 

inwerken
•    Spoelen met water
•    Afdrogen

Referenties
6 × 1L: ref. 6313

DIPP N° 63

Kenmerken
•    Hydroalcoholische reiniger
•    Ideaal voor oppervlakken, 

apparatuur en meubels
•    Bevat 70% alcohol
•    Geur: jasmijn
•    pH 8

Gebruik
•    Gebruiksklaar 
•    Breng het product aan en wrijf 

het uit over het hele oppervlak 
•    Laat 5 minuten inwerken en 

laat drogen 

Referenties
6 × 500ml: ref. 4495

DIPP N° 44

Oppervlakken

Kenmerken
•    Voor het reinigen van tafels 

en oppervlakken
•    Verdampt snel en garandeert 

een streeploos resultaat
•    Geur: eucalyptus
•    pH 8,5

Gebruik
•   Gebruiksklaar
•   Verstuiven op het oppervlak
•   Droogwrijven met een doek

Referenties
4 × 5L: ref. 7905

6 × 750ml: ref. 7997

DIPP N° 79

Vloeren

Kenmerken
•    Zeer krachtige ontvetter en 

dieptereiniger voor alle vloeren
•    Manueel of machinaal 

(vloerschrobmachine) reinigen
•    Geur: citronella
•    pH 13,3

Gebruik
•    Manueel:

- 1 tot 2 doppen per 6 tot 8L 
water
- Laat 3 minuten inwerken 
en spoel na

•    Machinaal:
- Verdunnen in de verhouding 
200ml tot 50L water

Referenties
4 × 5L: ref. 0405

DIPP N° 04

dipp@dipp.eu dipp.eu
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Reinigers - Ontkalkers

Kenmerken
•    Ontkalken van sanitaire ruimtes 

en badkamers
•    Verwijdert snel kalkaanslag, 

zeepresten, cementsluiers, 
roestaanslag

•    pH 0,5

Gebruik
•    Verdunnen met 2/100 tot 

20/100 afhankelijk van 
vervuiling

•    Aanbrengen op het oppervlak
•    Laten inwerken en schrobben
•    Spoelen

Referenties
12 × 1L: ref. 2511

DIPP N° 25

SANITAIR

Kenmerken
•    Toiletten en urinoirs reinigen en 

ontkalken
•    Voorkomt kalkaanslag
•    Dennengeur
•    pH 0,5

Gebruik
•    Gebruiksklaar
•    Aanbrengen en laten inwerken
•    Schrobben en doorspoelen

Referenties
12 × 750ml: ref. 0897

DIPP N° 08

Kenmerken
•    Reinigen van sanitaire ruimtes 

en badkamers
•    Voorkomt kalkaanslag en 

roestaanslag
•    pH 1,5

Gebruik
•    Gebruiksklaar
•    Verstuiven op het oppervlak
•    Uitwrijven met een doekje
•    Laten inwerken
•    Goed spoelen

Referenties
6 × 750ml: ref. 1897

DIPP N° 18

Kenmerken
•    Extra krachtige industriële 

ontstopper
•    Reinigt en ontstopt de 

afvoerleidingen
•    Lost alle verstopping op zoals:

vetten, zetmeel, kalk, cellulose, 
papier, maandverbanden, 
zepen, haar, enz. 

•   99% zwavelzuur
•   pH 0,1

Gebruik
•    Giet 200 tot 250 ml 

in de leiding
•   10 à 15 min laten inwerken
•   Overvloedig spoelen

Referenties
6 × 1L: ref. 3211

DIPP N° 32

Kenmerken
•    Extra krachtige ontstopper
•    Zonder zuur
•    Lost alle verstopping op zoals: 

voedselresten, haar, zepen, 
koffiedik, enz.

•    pH 13,9

Gebruik
•   In afvoer gieten
•   Enkele uren laten inwerken
•   Voldoende naspoelen

Referenties
6 × 1L: ref. 4311

DIPP N° 43

Kenmerken
•    Reinigen van sanitair ruimtes 

en badkamers
•    Voorkomt kalkaanslag en 

roestaanslag
•    pH 1

Gebruik
•    Verdunnen tot 1/100 tot 2/100 

afhankelijk van vervuiling
•    Aanbrengen op het oppervlak
•    Laten inwerken en schrobben
•    Spoelen

Referenties
12 × 1L: ref. 1911

DIPP N° 19

Oppervlakken

dipp.eu dipp@dipp.eu

WC - Ontstoppers
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Poeder

Hygiëne Packs

Kenmerken
•    Ideaal voor het wassen 

van alle soorten textiel
•    Alle temperaturen
•    Vermijdt vergrauwing
•    Frisse geur

Gebruik
•    Per kg droog wasgoed:

- Licht vervuild wasgoed: 
 6gr / 7ml
- Vuile was: 20gr / 21ml
- Sterk vervuild wasgoed:
   30gr / 32ml

Referenties
1 × 15Kg: ref. 8815

DIPP N° 88

Pack Essentiële Hygiëne

Inhoud
•    DIPP N° 24 - 5L / 2xDIPP N° 02 - 5L / DIPP N° 12 - 5L
•    Hygiëne plan gratis

Referenties
1 x ref. 7100

DIPP N° 7100

Keuken Hygiëne Pack Conform 
HACCP

Inhoud
•    DIPP N° 24 - 5L / N° 02 - 5L / N° 12 - 5L / N° 09 - 1L 

/ N° 21 - 500ml / N° 31 - 750ml / N° 33 - 500ml 
/ N° 16 - 1L / N° 23 - 1L

•    Doseerpompen, doseerflessen 
en elleboogdispensers inox

•    Cleanplan Box gratis

Referenties
1 x ref. 7200

DIPP N° 7200

Cleanplan Box NL

Inhoud
•    Hygiëne plan en planners HACCP
•    Alle toebehoren voor een gebruiksklare installatie 

van het hygiëne plan: ringmap met technische 
fiches, stickers en catalogus

Referenties
1 x ref. 7501

DIPP N° 7501

WASGOED PACKS

dipp@dipp.eu dipp.eu
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ToebehorenPoeder

TOEBEHOREN

Manuele 
doseerpomp
•    Voor bidons van 5L
•    30ml

Referenties
6 × ref. 8020

DIPP N° 8020

Drukpomp
•    Handafwas
•    20ml

Referenties
1 × ref. 8010

DIPP N° 8010

 Automatische 
doseerpomp
•    Vloeibaar wasmiddel 

voor vaatwasmachines
•    Voor DIPP N° 1310 en N° 2710

Referenties
1 × ref. 8040

DIPP N° 8040

 Automatische 
doseerpomp
•    Vloeibaar 

spoelglansmiddel 
voor vaatwasmachines

•    Voor DIPP N° 4010

Referenties
1 × ref. 8041DIPP N° 8041

Centraal 
verdeelsysteem 
(2P + 15M)
•    Voor 2 producten, 

1 à 2% verdunnen
•    DIPP N° 12 en DIPP N° 50

Referenties
1 × ref. 8050

DIPP N° 8050

 Elleboogdispenser 
inox
•    Met doseerdop voor 

1L (ref. 8081)
•    Voor de referenties 

DIPP N° 16/23/26/37

Referenties
6 × ref. 8080DIPP N° 8080

Handzeep/gel 
dispenser
•    Voor de referenties

DIPP N° 16/23/26/37

Referenties
1 × ref. 8090

DIPP N° 8090

Automatische 
handzeep/gel 
dispenser
•    Voor de referenties 

DIPP N° 16/23/26/37

Referenties
1 × ref. 8091

DIPP N° 8091

Doseerfles 
•    Met schaalverdeling
•   Instelbare verstuiver

Referenties
6 × 500ml

DIPP: ref. 8000
DIPP N° 02: ref. 8002
DIPP N°  1 2: ref. 8012
DIPP N°  24: ref. 8024

DIPP N° 8000

Verstuiver onder 
druk 1L
•    Maximale druk: 2,5 bar
•    Geschikt voor alkalische 

stoffen en zuren tot 
een pH waarde van 13

Referenties
1 × ref. 8070DIPP N° 8070
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