
onderdeel van:

Carclin
Uw partner in de carwash, truckwash 
en tankreiniging
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“De industriële 
reinigingsproducten van 
Carclin voor auto’s, trucks 
en tanks voldoen aan de 
hoogste eisen wat betreft 
kwaliteit en veiligheid.”
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“Met trots presenteer ik namens Synerlogic onze productlijn Carclin: een breed assortiment 

aan hoogwaardige, innovatieve industriële reinigingsproducten voor carwash, truckwash 

en tankreiniging. Deze leveren we aan zowel de directe eindgebruiker als gespecialiseerde 

wederverkopers (business-to-business) in heel Europa.

Omdat we een eigen laboratorium, R&D, productie én distributie in huis hebben, weten we precies wat 

in deze markt werkt en wat niet, en waar onze klanten behoefte aan hebben. 

Onze producten en werkwijzen voldoen aan wettelijke eisen zoals de normen van Seveso en BRZO. 

Dit is uw garantie dat wij veilig en verantwoord omgaan met chemie. We zetten graag een stap 

extra, bijvoorbeeld door u te adviseren en zelf te verduurzamen door retourname en hergebruik van 

emballage (gratis service binnen Nederland). 

Wij bouwen graag met u aan een langetermijnrelatie waarin we u volledig ondersteunen bij al uw 

vragen over industrieel reinigen.”

Andre Kwakman

Managing Director Synerlogic
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Eigen Carclin Assortiment

U krijgt te maken met een breed scala aan vervuilingen. Wij bieden voor auto’s, trucks en tanks 

een passende oplossing.

Ons gevarieerde assortiment bevat zowel breed inzetbare als speciaalreinigers. Elk product heeft 

specifieke eigenschappen, inspelend op klantwensen zoals schuimend vermogen of afwezigheid 

van stoffen als fosfaat, EDTA, etcetera. 

Met onze eigen productiefaciliteit, laboratorium en  

R&D-afdeling hebben we veel kennis over effectieve 

reiniging en spelen we snel in op vragen vanuit de markt. 

Mocht u een vraag hebben over industrieel reinigen 

of op zoek zijn naar een specifieke toepassing, dan 

ondersteunen wij u graag. 

“We maken en leveren niet alleen 

hoogwaardige industriële 

schoonmaakmiddelen. We geven ook 

graag advies, beantwoorden vragen 

en helpen om samen tot het gewenste 

resultaat te komen.”



4 | carclin assortiment carclin assortiment | 5

Kwaliteit & veiligheid

Kwaliteit en veiligheid zijn bij ons een vaste waarde, al meer dan een eeuw lang. 

Met alle kennis die we in verschillende industrieën – food, feed, chemicals en cleaning – hebben 

opgebouwd, weten we als geen ander bedrijf hoe hiermee om te gaan en u te adviseren.

•  Informatie en advies aan eindgebruikers; etikettering met gebruiksaanwijzing, herkenbare 

can-coderingen en online beschikbaarheid van alle productinformatie inclusief 

veiligheidsinformatiebladen.

•  Voldoen aan normen Seveso en BRZO; uw garantie dat wij veilig en verantwoord omgaan met 

chemie.

•  Maximale score op Responsible Care barometer van het VHCP (Verbond van Handelaren in 

Chemische Producten).

•  Kwaliteit en veiligheid zit in ons DNA; onze collega’s maken zich met hart en ziel sterk voor alleen 

de allerbeste industriële reinigingsproducten.

Daarom Carclin
• Eigen assortiment met sterk geconcentreerde producten met grote reinigingskracht

• Persoonlijk advies gebaseerd op product-, reinigings-, én veiligheidsexpertise 

• Productie, logistiek, laboratorium en R&D in eigen huis

• Bewezen veiligheid en kwaliteit door diverse certificeringen

• 115 jaar ervaring in de industrie van voedings- en reinigingsmiddelen
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“We bouwen graag met u 
aan een langetermijnrelatie 
waarin we u volledig 
ondersteunen bij al uw 
vragen over industrieel 
reinigen.”
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Voorreinigers
Een goede industriële voorreiniger weekt moeiteloos hardnekkig straatvuil en aanslag door olie 

en uitlaatgassen los van auto’s en trucks. Carclin heeft ook gespecialiseerde voorreinigers die 

insectenresten effectief verwijderen, die een extra frisse geur afgeven of die specifiek voor zware 

vervoermiddelen geschikt zijn. 

Carclin Premax 
is een hoogwaardig voorreinigingsmiddel voor sterk vervuilde per-

sonenauto’s, trucks, vrachtwagens, bestelbusjes en andere vervoermid-

delen. Het is toe te passen in alle schuimapparatuur.

 

Carclin Premax Multi 

is een hooggeconcentreerde, alkalische reiniger voor auto’s en trucks die 

uitstekend dienst doet als effectieve voorreiniger en velgenreiniger.

  

Carclin Premax MultiPlus 

is een sterk geconcentreerde en breed inzetbare alkalische voorreiniger 

die verontreiniging van trucks door koolstof, uitlaatgassen, olie en vet  

effectief verwijdert.
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Carclin Premax Extreme 

is een zeer sterke, hooggeconcentreerde, hoogschuimende en geparfu-

meerde voorreiniger voor truckcleaning.

Carclin Premax Insect 

is een hooggeconcentreerd, hoogschuimend en fosfaatvrij alkalisch voor-

reinigingsmiddel voor auto’s en trucks dat speciaal is samengesteld voor 

het verwijderen van hardnekkige insectenresten.

  

Gebruiksaanwijzing?
www.carclin.nl 

BESTSELLER

BESTSELLER
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Carclin Shampoo 

is een lichtschuimende, alkalische shampoo die zeer economisch is  

in gebruik en geschikt is om statisch vuil en roet van vrachtauto’s te  

verwijderen. 

Shampoos
We hebben hooggeconcentreerde shampoos die extra economisch in gebruik zijn, hoogschuim-

ende shampoos, shampoos in poedervorm en shampoos die bijvoorbeeld specifiek voor truck-

reiniging zijn bedoeld. Sommige auto- en truckshampoos zijn vooral geschikt voor handmatige 

reiniging, andere voor reiniging in de wasstraat.

Carclin Shampoo Acid 

is een hooggeconcentreerde shampoo op basis van fosforzuur, voor een 

bijzonder grondige reiniging van alle voertuigen in hogedrukboxen of 

geautomatiseerde wasstraten.

Carclin Shampoo Multi
is een breed inzetbare, geconcentreerde en sterk alkalische schuimreini-

ger, voor het verwijderen van straat- en verkeersvuil van auto’s en trucks.

  
BESTSELLER
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Carclin Shampoo MultiPlus 

is een geconcentreerde en extra krachtige alkalische shampoo voor trucks 

en andere industriële voertuigen die zwaar vervuild zijn.

Carclin Shampoo Super Fresh
is een geconcentreerde, hoogschuimende alkalische shampoo zonder 

fosfaten voor het reinigen van metalen, kunststof en glas in automatische 

wasinstallaties.

Carclin Shampoo Pro 

is een krachtige shampoo voor auto- en truckcleaning: geconcentreerder, 

sterker schuimend en krachtig ontvettend.

  
BESTSELLER

Carclin Shampoo ProPlus
is een hoogschuimende en sterkere alkalische shampoo voor profes- 

sionele reiniging van auto’s en trucks.

  

Carclin Shampoo Poly Fresh 

is een geconcentreerde vloeibare reiniger met een grote ontvettings- 

kracht, speciaal geschikt voor het verwijderen van copolymeren en  

externe reiniging van industriële voertuigen.

  

10 | carclin assortiment
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Carclin Shampoo Fresh 

is een sterk alkalische en geparfumeerde schuimreiniger waarmee u ver-

keersvuil eenvoudig van auto’s en trucks laat verwijderen.

  

Carclin Shampoo & Wax 

is een hoogschuimende en prettig ruikende autoshampoo met wax voor 

gebruik in hoge- of lagedrukapparatuur.

Carclin Car Shampoo 

is een veilige en pH-neutrale alkalische autoshampoo voor machinale of 

handmatige reiniging van personenauto’s.

Carclin Foam Multi 

is een geconcentreerde alkalische industriële reiniger voor auto’s in  

wasstraten met borstelmachines.

Carclin Foam MultiPlus 

is een hoogschuimend, fosfaatvrij alkalisch reinigingsmiddel met een 

neutraliserende werking voor zowel personenauto’s als trucks en andere 

zware voertuigen.

  

Carclin Foam Pro 

is een sterk geconcentreerde, hoogschuimende alkalische shampoo voor 

effectieve reiniging van met name personenauto’s.
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Carclin Foam Gel 
is een hooggeconcentreerde en eenvoudig afspoelbare schuimreiniger 

voor trucks en overig zwaar materieel.

Carclin Foam Apple 
is een neutrale en zachte shampoo met uitstekend schuimende  

eigenschappen en een frisse appelgeur, speciaal geschikt voor carwash-

machines met textiellappen en foamborstels.

Carclin Foam Fresh 
is een hooggeconcentreerdee, fris ruikende en hoogschuimende alka-

lische shampoo voor de grondige reiniging van personenauto’s.

Carclin Powder Multi 
is een alkalisch reinigingspoeder met extra ontvettingskracht voor  

een grondige reiniging van sterk vervuilde personenauto’s en industriële 

voertuigen.

  

Carclin Powder Plus 
is een sterk geconcentreerd, alkalisch reinigingsmiddel in poedervorm, 

geschikt voor zowel auto’s als trucks.

  

Alle producteigenschappen?
www.carclin.nl 

Droging & conservering
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Carclin Dry 
is een professionele en hooggeconcentreerde glansdroger voor in de  

carwash, die langdurige bescherming van het lakwerk biedt.

Droging & conservering
Onze drogings- en conserveringsmiddelen zorgen voor een glanzend wasresultaat in de carwash 

en truckwash, dat extra lang zichtbaar blijft. De speciale wax geeft een waterafstotende bescherm-

laag die auto’s en trucks snel laat drogen. Voor verschillende toepassingen hebben we sterk  

geconcentreerde middelen die een optimaal resultaat garanderen.

Carclin Polish & Dry 
is een sterk geconcentreerd en waterafstotend middel voor een snelle 

droging in de carwash en truckwash.

  
BESTSELLER
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Carclin Polish 
is een glans- en conserveringswax op basis van polymeer voor carwash.

BESTSELLER

Carclin Dry & Finish 
is een waterafstotende drooghulp voor in de carwash met een snelle 

werking en een glanzend resultaat.

Veiligheidsinformatiebladen?
www.carclin.nl 
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Carclin Degreaser 
is een geconcentreerde, alkalische allesreiniger en effectieve ontvetter op 

waterbasis, die is geschikt om verkeersvuil van personenauto’s en trucks 

snel en veilig te verwijderen. 

  

Ontvetters
Verkeersvuil, olie en vet effectief van auto’s, trucks en overige vervoermiddelen verwijderen 

kan met ons aanbod aan ontvetters. Onderdelen van de motor, vloeren en complete voertuigen 

maakt u met de juiste ontvetters snel en effectief vetvrij. Carclin-ontvetters zijn er in verschillende 

varianten, afhankelijk van welke eisen u aan het product of het resultaat stelt.

Carclin Degreaser Multi 
is een hooggeconcentreerde en laagschuimende ontvetter op water-

basis, waarmee u snel en veilig roet, vuil en vet van zowel trucks als  

personenauto’s verwijdert.

  

Carclin Degreaser Pro 
is een krachtige, vloeibare ontvetter zonder fosfaten, speciaal geschikt 

voor de chemische voorreiniging en hogedrukreiniging van vrachtwagens 

en motoren.

BESTSELLER
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Carclin Heavy Duty Degreaser 
is een zeer krachtig en geconcentreerd industrieel reinigingsmiddel voor 

trucks en andere zware vervoersmiddelen dat effectief vet, olie en paraf-

finewas verwijdert.

Carclin Degreaser Fresh 
is een vloeibare en in water oplosbare alkalische ontvetter waarmee u 

trucks eenvoudig van verkeersvuil als olie en vet reinigt.

Meer weten?
www.carclin.nl 



16 | carclin assortiment carclin assortiment | 17

Carclin Alu Pro 
is een sterk hooggeconcentreerde zure reiniger op basis van fosforzuur, 

die speciaal bestemd is voor het reinigen en ontkalken van auto’s, 

en industriële voertuigen.

  

Zure reinigers
De zure reinigers van Carclin doen hun werk krachtig en grondig. Deze zure reinigers zijn  

verkrijgbaar in verschillende varianten. Een zuur voor het verwijderen van vliegroest, maar ook 

een sterk zuur voor een geheel nieuwe uitstraling van het oppervlak en alles wat ertussen zit. Bij 

elk product vindt u in de eigenschappen terug waar het specifiek voor geschikt is.

Carclin Alu Extreme 
is een sterk zuur en ontvettend reinigingsmiddel op basis van fluorwater-

stof, speciaal geschikt voor trucks en overige industriële voertuigen.

Carclin Alu Bright 
is een krachtige, zure reiniger op basis van ammoniumbifluoride die alle 

soorten velgen grondig reinigt en ze een geheel nieuwe uitstraling geeft.

  

BESTSELLER
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“Ontwikkeling, 
productie en 
distributie doen we in 
eigen beheer vanuit 
ons bedrijfspand aan 
de A12 in Duiven.”
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Carclin Cement Remover 
is een schuimend zuur reinigingsmiddel om cementrestanten, kunst-

mest en roestafzettingen van trucks en andere industriële voertuigen te  

verwijderen.

Speciaalreinigers
We hebben gespecialiseerde vlekverwijderaars, glasreinigers, reinigingsproducten voor plastic 

en rubber en producten om geuren uit het interieur te verwijderen. Ook hebben we verschillende 

soorten handzeep in het assortiment. Bent u op zoek naar iets anders? Laat ons het vooral weten. 

Voor elk reinigingsprobleem hebben we een passende oplossing, of we maken het passend.

Carclin Cockpit 
is een krachtig reinigingsmiddel voor het dashboard en andere plastic en 

rubber onderdelen in het auto-interieur.

Carclin Interior 
is een krachtige vloeibare reiniger voor het oplossen van vlekken in de 

bekleding van auto’s, vrachtwagens en bestelauto’s.
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Carclin Fabric 
is een multifunctionele en gebruiksklare vlekverwijderaar voor harde en 

zachte oppervlakken in auto’s en trucks.

  

Carclin Odour Fresh 
is een product dat onaangename geuren tegengaat en dat bij uitstek is 

geschikt voor de transportsector.

    

Carclin Odour Clean 
is een geconcentreerde, vloeibare interieurreiniger met een grote ontvet-

tingskracht, speciaal voor een frisse reiniging van het interieur van auto’s 

en trucks.

  

Carclin Screen Clean 
is een glas- en interieurreiniger op basis van alcohol die een streeploos 

resultaat op alle soorten gladde oppervlakken garandeert.

  

Carclin Rubber & Plastic 
is een krachtig reinigingsmiddel op basis van wax en oplosmiddelen,  

geschikt voor intensieve reiniging van plastic delen en rubber onderdelen 

van auto’s en trucks.

  

BESTSELLER
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Carclin Handcare Scrub 
is een krachtige handreiniger met een frisse citrusgeur voor zware  

industriële vervuiling.

Carclin Handcare Soft 
is een milde en ongeparfumeerde handzeep die uitdroging van uw  

handen voorkomt.

Algemene voorwaarden?
www.carclin.nl 
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Carclin Tank Alkaline
is een watergedragen, alkalisch reinigingsmiddel voor tanks die voe- 

dingsmiddelen of chemische stoffen bevatten. 

Tankcleaning
Een uitgebreid pakket aan tankreinigingsmiddelen geschikt voor het in- en uitwendig reinigen 

van tankwagens. Ons specialistische productengamma is afgestemd op het oplossen van alle in 

deze industrietak voorkomende reinigingsproblemen. 

Carclin Tank Acid
is een zuur reinigingsmiddel op basis van fosforzuur. Voor een effectieve 

verwijdering van vetten, kalk, bouwstoffen, verkleuring en roest uit tanks.

Geschikt tegen diverse anorganische vervuilingen.

Carclin Tank Multisolve
is een breed inzetbaar tankreinigingsproduct voor het verwijderen van 

teer, hars en verschillende soorten vetten en oliën. Het product is ook 

geschikt om trucks mee te reinigen.
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Carclin Tank Polysolve
is een alkalisch reinigingsmiddel voor het verwijderen van latex, hars, 

polyolen en ingedroogde polymeerdispersies uit tanks.  

Carclin Tank Resin
is een reinigingsmiddel voor tanks, speciaal bedoeld om alle typen  

hars (resin) afzettingen en polymeren te verwijderen.

Carclin Tank Biodegreaser
is een kort-emulgerend ontvettingsmiddel dat vetten en oliën effectief  

oplost. Geschikt voor sterke vervuiling van tankwagens, trucks en  

personenauto’s.

    

Carclin Tank Isosolve
is een sterk alkalische en specialistische verwijderaar van coatings op  

basis van isocyanaat. 

Verkooppunten?
www.carclin.nl 
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Assortimentspecificatie
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Voorreinigers

Carclin Premax • •   •  ++ + ++ + 11,3-12,3 2-4%

Carclin Premax Multi • •     ++ ++ + - 11,0-11,4 0,25-5%

Carclin Premax MultiPlus  •   •  ++ ++ ++ - 12,2 Lagedrukapparatuur

            5%
            Hogedrukapparatuur 
            en steam cleaners

            0,5 tot 5%

Carclin Premax Extreme  •   •  +++ +++ ++ + 12,4 0,3-3%

Carclin Premax Insect • •   •  ++ +++ ++ + 11,5 0,5-5%

Shampoos

Carclin Shampoo  •   • • ++ + + - 13 1-4%

Carclin Shampoo Acid •     •  +++ - + 1,5 Onverdund of
            verdunen tot 10%

Carclin Shampoo Multi • •   •   ++ + - 12-13,5 2-4%

Carclin Shampoo MultiPlus  •   • • +++ +++ + + 13 2,5-5%

Carclin Shampoo Super Fresh •    • • +++ +++ + + 10,5-11,5 Automatische installaties

            0,01-0,05%
            Hogedruk-apparatuur

            0,05-0,1%

Carclin Shampoo Pro • •   •  +++ +++ + - 11,4 1-6,5%

Carclin Shampoo ProPlus • •     +++ ++ +/++ - 10,7 1-2%

Carclin Shampoo Poly Fresh • •   • • ++ ++ ++ + 10,5-11,5 Automatische installaties

            5-10%
            Handmatige installaties

            11%

Carclin Shampoo Fresh • •   •   ++ + + 11,6 1-10%

Carclin Shampoo & Wax •    • • ++ + - + 6,5-7,5 0,5-2%

Carclin Car Shampoo •       ++ +/- - 8,5 Doseerpomp

            10%
            Handmatig

            2%

Carclin Foam Multi  •    • • +++ + + + 10,0-11,0 Automatische installaties

            0,01-0,05%
            Handmatige toepassing 

            1%

Carclin Foam MultiPlus • •   • • +++ +++ + + 10,1-10,9 Hogedrukvoorreiniging

            1-5%
            Hogedrukreiniging

            0,6-1%

Carclin Foam Pro •    • • +++ + +/- - 11 5-10%

Carclin Foam Gel  •   •  +++ ++ + - 13 2-3%
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Shampoos

Carclin Foam Apple •     • +++ + - ++ 5,4 Doseersystemen

            20 gram per auto
            Venturisystemen

            Eerst 1-2 liter 
            op 10 liter water
            Daarna 

            20 gram per auto

Carclin Foam Fresh •    • • +++ + +/- + 12 10-20 ml 
            per auto

Carclin Powder Multi • •    • + ++ +++ + 10,5-11,5 0,1-0,25%

Carclin PowderPlus • •    • ++ +++ ++ + 9,8-11 0,3-0,5%

Droging & conservering 

Carclin Dry •    • • + ++ - + 4,5 5-15 mg per auto

Carclin Polish & Dry • •   • • + ++ - ++ 4,5 0,02-0,1%

Carclin Polish •    • • + ++ - - 4,5 5-15 mg per auto

Carclin Dry & Finish •    • • - + - + 4,5 0,03-0,5%

Ontvetters 

Carclin Degreaser  • •   •  + ++ + - 11,5 1-4%

Carclin Degreaser Multi • •   •  + ++ + - 11,6 Zware vervuiling

            1%
            Lichte vervuiling

            0,2%
            Koud water

            4%

Carclin Degreaser Pro   •   • • ++ ++ + + 10,0-12,0 Voorreiniging

            0,1-0,5%
            Hogedrukreiniging

            0,1-0,3%
            Installaties

            2-5%

Carclin Heavy Duty Degreaser  •        +  Klaar voor gebruik

Carclin Degreaser Fresh  •   •  ++ ++ + + 12,3 0,6-7%

Zure reinigers 

Carclin Alu Pro • •    • + +++ - - 2 Onverdund of
            verdunnen tot 6,5%

Carclin Alu Extreme  •    • ++ +++ - + 1,5 Max. 6,5%

Carclin Alu Bright • •   • • ++ +++ - - 1 Max. 11%
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Speciaalreinigers 

Carclin Cement Remover  •   • •  +++ - - 1,5 2-10%

Carclin Cockpit  •        - ++ 7,0-8,0 Klaar voor gebruik

Carclin Interior • •   • • ++ + + + 9,5-10,5 Hogedruk en luchtinjectie

            2-5%
            Handmatige toepassing

            10-20%

Carclin Fabric  • •    • +  + / - + 9 Klaar voor gebruik

Carclin Odour Fresh • • •  • • ++ +++ - +++ 6 0,02-10%

Carclin Odour Clean • •   • • + + - + 6-10 1-5%

Carclin Screen Clean • •   • • +  - + 6,0-7,0 Klaar voor gebruik

Carclin Rubber & Plastic • •       - +  Klaar voor gebruik

Carclin Handcare Scrub    •     - ++ 8,0-9,0 Klaar voor gebruik

Carclin Handcare Soft    •   +  - - 6 Klaar voor gebruik

Tankcleaning 

Carclin Tank Alkaline   •  •  + ++ +++ - >12,5 0,5-3%

Carclin Tank Acid   •   • + +++ - - 1,9 Tankreininging

            0,5%
            Aanbrengen van glans

            20-30% 

Carclin Tank Multisolve  • •  • •   - -  Klaar voor gebruik

Carclin Tank Polysolve   •  • •  + ++ - 11,8 5-50%

Carclin Tank Resin   •  • •   - -  Klaar voor gebruik

Carclin Tank Biodegreaser • • •  • •   - -  0,5-3%

Carclin Tank Isosolve   •  • •  + ++++ - >13 Klaar voor gebruik
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Graafsingel 18-22, 6921 RT Duiven
info@carclin.nl | www.carclin.nl

verkooppunten of advies?
www.carclin.nl
+31 26 31 86 785 

onderdeel van


