
Tuinproducten en buitenleven materialen 
zijn onderhevig aan diverse weersomstan-
digheden, atmosferisch vuil en zonlicht. 
Goed onderhoud en het gebruik van het 
juiste beschermingsmiddel beschermt uw 
tuinproduct en buitenleven materiaal tegen 
deze invloeden en verlengt de levensduur. 

V E R F R I S S I N G   R E I N I G I N G   B E S C H E R M I N G
O O G  V O O R  O M G E V I N G

professionele middelen
óók voor de consument 



R E I N I G I N G

C L E A N T R E E ®

MILIEU EN VEILIGHEID

Bij het ontwikkelen van reinigings- en onderhoudsmiddelen 
heeft CLEANTREE® als uitgangspunt dat een product  
gemakkelijk, effectief en veilig in gebruik dient te zijn.
 
CLEANTREE® maakt bij de ontwikkeling van reinigings-  
en onderhoudsmiddelen enkel gebruik van biologisch  
afbreekbare stoffen en stelt haar producten ‘minimaal’ 
effectief samen. Dat houdt in, verwerk niet meer stoffen  
dan nodig is. Zo willen we beheerst omgaan met de  
samenstelling van producten en toch een effectief in  
plaats van agressief resultaat levert.

Door een minimaal effectief verantwoorde samenstelling van 
werkende bestanddelen te hanteren hoeft u zich bij het gebruik 
van reinigings- en onderhoudsmiddelen van CLEANTREE® geen 
zorgen te maken om schadelijke stoffen die eventueel in het 
milieu terecht kunnen komen. 

Daarnaast voldoen alle producten van  CLEANTREE® aan de 
wet- en regelgeving die gesteld zijn aan reinigingsproducten. 

CLEANTREE® streeft met het aanbieden van haar producten naar een wereld waarin het gebruik  
van professionele reinigings- en onderhoudsmiddelen voor tuinproducten en buitenleven  
materialen niet alleen mogelijk is voor de professional, maar ook voor de consument. 

De producten van CLEANTREE® zijn daarom betaalbare, sterk geconcentreerde, professionele  
reinigings- en onderhoudsmiddelen die zeer gemakkelijk, effectief en klaar voor gebruik zijn voor  
de consument. Daarbij bieden wij alleen producten aan die biologisch afbreekbaar zijn en  
dus CLEAN zijn voor mens, dier en milieu. 

Kortom: verfrissing, reiniging en bescherming met oog voor omgeving.

Geconcentreerde reinigers die speciaal zijn ontwikkeld 
voor het verwijderen van atmosferisch vuil op o.a.: 
(kleine) terrassen, balkons,, tegel- en grindpaden, 
onbehandeld beton, daken en oppervlakken als  
hout-, glas- en natuursteen.

Verpakkingseenheid
1 liter (kant&klaar) sprayflacon
1 liter fles en 5 liter jerrycan

terrasreiniger
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Een (kant&klaar) geconcentreerde reiniger die speciaal is 
ontwikkeld voor het verwijderen van atmosferisch vuil op 
o.a.: vlonders, schuttingen, pergola’s, en andere hout 
oppervlakken als tuinmeubels en plantenbakken. 

Verpakkingseenheid
1 liter sprayflacon

houtreiniger

Een geconcentreerde reiniger die speciaal is 
ontwikkeld voor het verwijderen van vuil op o.a.: 
kunststof, aluminium en RVS tuinmeubelen.

Verpakkingseenheid
1 liter fles

tuinmeubelreiniger

Een sterk geconcentreerde reiniger die speciaal is 
ontwikkeld voor het verwijderen van uitbloeiingen  
en cementsluier op alle zuurbestendige oppervlakken 
zoals o.a.: tegels, plavuizen, natuursteen, beton  
en metselwerk. 

Verpakkingseenheid
1 liter fles en 5 liter jerrycan

cementsluierverwijderaar

Een (kant&klaar) geconcentreerde reiniger die 
speciaal is ontwikkeld voor het verwijderen van 
atmosferisch vuil en het reinigen van verweerd  
hout, rotan en teakhout. 

Verpakkingseenheid
1 liter sprayflacon

teakreiniger
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Een geconcentreerde reiniger die speciaal is ontwikkeld 
voor het verwijderen van vet- en olieresten op grillplaten 
en -roosters, barbecues, ovens en bakplaten. 

Verpakkingseenheid
500 ml sprayflacon

grillreiniger

Een sterk geconcentreerde reiniger die speciaal is 
ontwikkeld voor het verwijderen van olie, vet en  
atmosferisch vuil op o.a.: motorblokken, garagevloeren, 
parkeerplaatsen, opritten en andere door olie/vet en 
atmosferisch verontreinigde oppervlakken.

Verpakkingseenheid
1 liter fles en 5 liter jerrycan

ontvetter

Een (kant&klaar) geconcentreerde reiniger die speciaal is 
ontwikkeld voor het verwijderen van atmosferisch vuil, 
roet en smog op o.a.: schaduwdoeken, rolgordijnen, 
zonneschermen, parasols, markiezen, canvas en tenten.

Verpakkingseenheid
1 liter sprayflacon

buitendoekreiniger

Een geconcentreerde reiniger die speciaal is ontwikkeld 
voor het verwijderen van vuil op o.a.: kunststof,  
aluminium, RVS en polyester plantenbakken.

Verpakkingseenheid
500 ml sprayflacon 

plantenbakreiniger
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V E R F R I S S I N G

B E S C H E R M I N G

500ml

Een geconcentreerde verfrisser die speciaal is ontwikkeld 
voor het verfrissen van afvalcontainers.

Verpakkingseenheid
500 ml sprayflacon 

klikofris

Een geconcentreerde olie die speciaal is ontwikkeld 
voor het beschermen van teakhouten meubelen.

Verpakkingseenheid
500 ml sprayflacon 

teakolie

Een geconcentreerd middel dat speciaal is 
ontwikkeld om materialen als (geïmpregneerd) 
textiel, canvas en leder opnieuw waterafstotend 
te maken.

Verpakkingseenheid
500 ml sprayflacon

waterafstootmiddel
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