
CLEAN & CARE
Lijmen, reinigingsproducten en oppervlaktebehandeling voor aluminium
en PVC schrijnwerk



ANAF CLEAN & CARE
ANAF COMPOUNDING SOLUTIONS

+45 Jaar ervaring in de productie van
onderhoudsproducten en lijmen voor PVC en
aluminium schrijnwerk

100% BELGISCH FLEXIBILITEIT
Hoge flexibiliteit: eigen standaard
recepturen alsook producten speciaal
ontwikkeld voor klanten in private
label.

Al onze producten worden gemaakt
in onze fabriek in West-Vlaanderen
en geleverd over heel Europa.

ONE-STOP-SHOP
Een one-stop-shop voor iedere
professionele aluminium en pvc
schrijnwerker.

KWALITEIT
Hoge kwaliteit en bewezen
performantie van alle cleaners en
lijmen.

Eigen recepturen en productie in
private label mogelijk op maat van de
klant.

45 JAAR ERVARING

Anaf Compounding Solutions (Anaf
Clean & Care) is de professionele
referentie binnen de aluminium,
PVC en kunststofverwerkende
industrie.

Wij produceren en leveren
reinigings- en onderhouds-
producten, lijmen en oppervlakte-
behandeling op maat van elke
toepassing.
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01 REINIGERS
Witte PVC (Cleaner 120, Cleaner 140, Cleaner 480)
Gekleurde PVC (Cleaner 20, Cleaner 490)
Aluminium (AluPro, AluClean, AluReno, AluCare)
Onderhoudssetjes

1.
2.
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02 OPPERVLAKTEBEHANDELING

03 PVC LIJM
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REINIGERS - KEUZEWIJZER
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Verwijderen van zeer hardnekkige vervuiling
Onzichtbaar maken van kleine krasjes

PVC CLEANER 120 ANTISTATICUM
Solvent gedragen krachtigste reiniger voor witte
PVC, met antistatisch effect.

Verpakking:
500ml – 15 stuks/karton
1000ml – 6 stuks/karton

Verwijderen van hardnekkige vervuiling
Zachter dan de PVC cleaner 120

PVC CLEANER 140 ANTISTATICUM
Solvent gedragen performante reiniger voor witte
PVC, met antistatisch effect.

Verpakking:
500ml – 15 stuks/karton

Licht schurend voor roet en roestplekken
Niet ontvlambaar
Aan te raden voor particuliere gebruiker

PVC CLEANER 480 CREME
Watergedragen melkachtige reiniger voor witte
PVC en witte kunststoffen.

Verpakking:
500ml – 12 stuks/karton
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Niet-agressief voor PVC en folie
Perfect voor het verwijderen van vet, lijm,
stickerresten, etc.
Sneldrogend
Antistatisch effect

PVC CLEANER 20
Solvent gedragen krachtige structuurreiniger voor
gekleurde PVC.

Verpakking
500ml – 15 stuks/karton

Vrij van zuren en alkalische bestanddelen
Aan te raden voor particuliere gebruiker
Voor regelmatig onderhoud

PVC CLEANER 490 (STRUCTOCLEAN)
Neutrale watergedragen structuurreiniger speciaal
ontworpen voor het reinigen en onderhouden van
PVC ramen in houtstructuur.

Verpakking:
500ml – 15 stuks/karton

1 REINIGERS
GEKLEURDE PVC
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Vrij van zuren en schuurmiddelen
Kan verdund worden met water
Aan te raden voor particuliere gebruiker
Voor regelmatig onderhoud

ALUCLEAN
Neutrale watergedragen aluminium reiniger voor
elk type aluminium.

Verpakking
500ml – 12 stuks/karton

Verwijdert lijmresten, niet uitgehard PU-
schuim, stickerresten, etc.
Sterk ontvettend
Sneldrogend en antistatisch

ALUPRO PROFESSIONELE ALUMINIUM
REINIGER
Solvent gedragen aluminium reiniger voor de
professionele vakman, voor elk type aluminium.
Te gebruiken voor reiniging en het voorbereiden
van te verlijmen oppervlaktes.

Verpakking:
500ml – 15 stuks/karton
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Herstelt origineel uitzicht bij sterke UV-verwering
Voedt de ondergrond en zorgt voor het behouden
van origineel nieuw zicht

ALURENO
Speciaal ontworpen voor het reinigen en vernieuwen
van elk type verweerd aluminium schrijnwerk.

Verpakking:
500ml – 12 stuks/karton

Verwijdering van verwering en lekstrepen
Herstel van kleur en glans
Niet te gebruiken op structuurlak

ALUCARE
Renoverende droogreiniger voor sterk verweerd
geanodiseerd aluminium, dat ook beschermt tegen
toekomstige verwering.

Verpakking
500ml – 12 stuks/karton
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Onderhoudsbox voor particulieren voor ramen, deuren en poorten, voor elk type
aluminium schrijnwerk. Het onderhoud met deze producten biedt een garantie op
een langere levensduur.

Deze ALU reinigingsset bevat 2 flesjes van 100ml (AluClean en AluReno), een
reinigingsdoek en een handleiding, verpakt in een kartonnen doosje.

Het is mogelijk om deze setjes te personaliseren in private label met het bedrijfslogo
op het doosje.

REINIGERS
1ONDERHOUDSSETJES

ALUMINIUM

PVC
Onderhoudsbox voor particulieren voor ramen, deuren en poorten, voor PVC
schrijnwerk (wit/in de massa en gekleurd). Het onderhoud met deze producten
biedt een garantie op een langere levensduur.

Deze PVC reinigingsset bevat 2 flesjes van 100ml (Cleaner 480 en 490 Structoclean),
een reinigingsdoek en een handleiding, verpakt in een kartonnen doosje.

Het is mogelijk om deze setjes te personaliseren in private label met het bedrijfslogo
op het doosje.
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Reinigt en ontvet
Verwijderen van pleisterwerken

CEMENT CLEANER 100
De cement reiniger is geschikt voor het
verwijderen van kalk- en cementsluier op alle
types PVC en aluminium.

Verpakking:
500ml – 6 stuks/karton
500ml – 12 stuks/karton

Antistatische werking

ONTVETTER 1000/2000
De ontvetter 1000/2000 is uitermate geschikt voor
allerlei types oppervlaktes te reinigen en ontvetten
alvorens deze te verlijmen.

Verpakking:
500ml – 6 stuks/karton
500ml – 12 stuks/karton

Verwijdert regenboogkleuren, kalkaanslag,
olie/petrolvlekken, resten van silicone en
zuignappen bij plaatsing

ANTIRIS ECO 300 GLASREINIGER
De Antiris Eco 300 is een witte crème, speciaal
ontwikkeld voor het verwijderen en behandelen
van glasaanslagen.

Verpakking:
100ml – 6 stuks/karton
250ml – 6 stuks/karton
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LIJMEN3 PVC KOUDLASLIJM
Een reeks van kwaliteitsvolle PVC koudlaslijmen
werden speciaal ontwikkeld voor de
kunststofschrijnwerkerij. In dit productgamma
hebt u eveneens verschillende lijmtypes, die heel
specifieke toepassingsmogelijkheden bieden,
afhankelijk van de productsamenstelling.

De lijm wordt gebruikt voor het lijmen van
rolluikgeleiders, lijmen en monteren van de laatste
lamel van een rolluik, samenstellen van dwarsliggers en
staanders van een afsluiting, lijmen van invulprofielen,
lijmen van buis- en hoekprofielen, lijmen van
verbindingsprofielen, lijmen van afwerkingsprofielen,
montage van planchetten,...

720 / 1010 K71RT / K71RW K71T / K71W

KLEUR Wit Transparant / Wit Transparant / Wit

DROOGTIJD Standaard Snel Traag

GESCHIKT VOOR Alle oppervlaktes Kleine oppervlaktes Grote oppervlaktes

VERPAKKINGEN 24 x 150ml tube 24 X 150ml tube
24 X 150ml tube
6 X 1000ml bidon

0 7 W

*Al onze lijmtubes worden geleverd met een opzetadapter, zodat er extra fijn gewerkt kan worden met de gewenste opening. Er is een
mogelijkheid om extra opzetadapters apart bij te bestellen.
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CONTACT

Anaf Compounding Solutions 
Brugstraat 14 
B-8720 Oeselgem

info@anafcompoundingsolutions.be
Tel: +32 (0)9 388 55 88 

Ontdek al onze producten op
www.anafcompoundingsolutions.be

https://www.anafcompoundingsolutions.be/



