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Ontdek ons complete en krachtige assortiment  
reinigingsmiddelen voor professionals
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Maak kennis met de professionele Griffon Cleaner range
Griffon biedt professionele en kwalitatieve reinigingsoplossingen voor iedere situatie.  
Of het nu gaat om een verstopping in de gootsteen, kalkaanslag op een badkraan,  
vettige ondergronden of lijmresten na het klussen, met Griffon weet je dat je iedere  
reinigingsklus aankan. Met de nieuwe ontstoppers, sanitair reiniger, ontkalker, ontvetter  
en lijmverwijderingsspray garandeert Griffon krachtige formules met snel effect.  
De perfecte aanvulling op de uitrusting van de professional.

GRIFFON. ELK PROJECT  
SCHOON OPGELEVERD.

Zeer krachtig en effectief tegen lijm- en stickerresten.

LIJMVRETER

Krachtige en geconcentreerde ontvetterspray voor het reinigen  
van vrijwel alle vette oppervlakken.

VETVRETER

Zeer krachtig en effectief voor het verwijderen van verstoppingen  
veroorzaakt door onder anderen haren, zeep-, olie-, vet- en etensresten.

VLOEIBARE ONTSTOPPER

Extreem krachtige en effectieve 2-componenten ontstopper,  
speciaal ontwikkeld voor de meest hardnekkige verstoppingen.

DUO ONTSTOPPER

Zeer krachtige en geconcentreerde schuimspray voor
het eenvoudig verwijderen van (hardnekkige) kalk.

KALKVRETER

Zeer krachtige en geconcentreerde spray voor het
eenvoudig reinigen van sanitair en sanitaire ruimtes.

SANITAIR REINIGER



Ideaal voor  
hardnekkige kalk

Geschikt voor o.a. 
keramische tegels, 
geglazuurde tegels, 
glas, RVS, chroom  
en kunststof*

Stralende glans

Beschermt langdurig: 
bevat metaal beschermer

Geschikt voor het  
ontkalken van kranen, 
wastafels, tegels, douche-
cabines, baden, was tafels 
en douchekoppen

De Griffon Kalkvreter is een zeer krachtige en uiterst geconcentreerde schuimspray en 
verkrijgbaar in een 500 ml flacon. Je verwijdert er eenvoudig en snel (hardnekkige) 
kalk mee, zodat bijvoorbeeld porseleinen wasbakken en metalen kranen weer stralend 
glanzen. Bovendien beschikt de spray over een metaalbeschermer voor een 
langdurige bescherming.

KALKVRETER
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MAAK KENNIS MET KALKVRETER

VERWIJDERT  
HARDNEKKIGE KALK

NIEUW

* Niet gebruiken op kalkhoudend natuurstuursteen zoals marmer, graniet en travertin, metalen als goud,  
zilver, aluminium en koper, geëmailleerde, geverfde en zuurgevoelige oppervlakken.



Geeft een  
stralende glans

Geschikt voor vloeren,  
douchewanden, tegels,  
douchekoppen, kranen,  
douchecabines, baden  
en wastafels

Snel en eenvoudig

Ook voor het  
verwijderen van 
lichte kalkaanslag

Geschikt voor  
o.a. keramische  
of geglazuurde
ondergronden,  
glas, RVS, chroom  
en kunststof*

De Griffon Sanitair Reiniger is een zeer krachtige en geconcentreerde spray voor 
het eenvoudig en snel reinigen van sanitaire voorzieningen en ruimtes. De spray is 
verkrijgbaar in een 500 ml flacon, zorgt voor een stralende glans en is dus ideaal  
voor een schone oplevering van elk project.

SANITAIR REINIGER
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MAAK KENNIS MET SANITAIR REINIGER

SCHONE OPLEVERING  
VAN SANITAIRE RUIMTES

NIEUW

* Niet gebruiken op kalkhoudend (natuur)steen zoals marmer. Op geëmailleerd metaal eerst een test doen  
op een onopvallende plaats.



Zeer krachtig

Geschikt voor vele  
ondergronden zoals  
tegelwerk, glas, metalen  
en kunststof*

Snelle werking

www.griffon.eu Griffon. De keuze van de prof.

MAAK KENNIS MET VETVRETER

ONTVET ALLE  
ONDERGRONDEN

VETVRETER
De Griffon Vetvreter is een zeer krachtige en uiterst geconcentreerde spray  
voor het ontvetten van vrijwel alle vette oppervlakken. Vetvreter is verkrijgbaar
in een 500 ml flacon en geschikt voor het ontvetten van de meeste materialen  
en ondergronden.

NIEUW

*Niet gebruiken op plexiglas, geverfde en kwetsbare oppervlakken.



Unieke gelformule: 
verticaal en nauwkeurig 
toepasbaar

Geschikt voor het 
verwijderen van lijm- en 
stickerresten van vele on-
dergronden, zoals tegels, 
steen, glas en metaal

Ook geschikt voor  
vlekken en resten van 
verf, vet, smeer, inkt  
en olie

Verwijdert stickerresten, 
secondelijm, contact-
lijm, polyurethaanlijm, 
montage lijm en  
siliconenkit*

De Griffon Lijmvreter is een zeer krachtige, effectieve gel die helpt om lijm- en 
stickerresten te verwijderen. Dankzij de unieke gelformule is de 200 ml spuitbus  
verticaal toepasbaar en kan het uiterst nauwkeurig aangebracht worden. Naast 
stickerresten is Lijmvreter ook perfect voor het verwijderen van vlekken of resten  
van secondelijm, contactlijm, polyurethaanlijm, montagelijm en siliconenkit.

LIJMVRETER
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MAAK KENNIS MET LIJMVRETER

VERWIJDERT VRIJWEL  
ALLE LIJMSOORTEN

NIEUW

*Niet geschikt voor zijde, leer, suède, polystyreen of rubber en het verwijderen van 2-componentlijmen.



De Griffon Vloeibare Ontstopper is een effectieve ontstopper die gebaseerd is op  
een zeer krachtige gelformule. Je bereikt er de diepste punten van de afvoer mee,  
zodat leidingen of buizen binnen 30 minuten weer volledig ontstopt zijn.  
Vloeibare Ontstopper bruist en spat niet, en is verkrijgbaar in een 1 liter fles.

VLOEIBARE 
ONTSTOPPER
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MAAK KENNIS MET VLOEIBARE ONTSTOPPER

ONTSTOPT IN NO TIME

Gel bruist en spat niet

Krachtige formule,  
in 30 minuten resultaat

Ook geschikt voor  
o.a. kunststof (PVC,  
PVCC, ABS, Acryl)  
en RVS*

 Bereikt zelfs de 
diepste punten van  
de afvoer

NIEUW

*Kan aluminium, lichte metalen, sommige verfsoorten en niet hittebestendige kunststoffen aantasten.

Geschikt voor afvoer-
leidingen en -putjes 
van gootstenen, 
wastafels, douche-
bakken en badkuipen 
in badkamer, keuken 
en toilet



Extreem krachtig: 
2-componenten 
technologie

Voor afvoer putjes 
en -leidingen van 
gootstenen, was-
tafels, douchebakken 
en badkuipen in 
badkamer, keuken 
en toilet

Voor de meest 
hardnekkige  
verstoppingen

Geschikt voor  
o.a. kunststof  
(PVC, PVCC, ABS, 
Acryl) en RVS*

Gel bruist 
en spat nietGriffon Duo Ontstopper is extreem krachtig, effectief en werkt tegen hardnekkige 

verstoppingen. Deze ontstopper is gebaseerd op de speciale 2-componenten technologie, 
bereikt de diepste punten van de afvoer en is verkrijgbaar in twee 500 ml flessen.  
Zonder bruisen of spatten ontstop je iedere leiding of buis.

DUO ONTSTOPPER
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MAAK KENNIS MET DUO ONTSTOPPER

ONTSTOPT IEDERE AFVOER

NIEUW

* Niet geschikt voor leidingen van aluminium en zink. Kan aluminium, zink, sommige verfsoorten en lichte metalen aantasten.
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GRIFFON IS EEN MERK VAN
BISON INTERNATIONAL

Griffon Nederland
Dr. A.F. Philipsstraat 9
Postbus 160
NL-4460 AD Goes
Tel. +31 (0)113235700
Fax. +31 (0)113232077
info@griffon.nl
www.griffon.nl

Griffon België
Excelsiorlaan 27, B 3
1930 Zaventem
Tel. +32 (0)37109292
Fax. +32 (0)37109290 
info@griffon.be
www.griffon.be
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