


Welkom bij Chemifor!
Wie Chemifor zegt, zegt probleemoplosser.

Als producent en verkoper van kwaliteitsvolle reinigingsproducten 
bieden wij een oplossing voor elk reinigingsprobleem, van het 
ontmossen van daken en gevels tot industriële reinigingen. 

Wat ons speciaal maakt? 
Wij kunnen dankzij onze jarenlange expertise ook zelf de reiniging 
van uw project verzorgen van A tot Z. In die zin biedt Chemifor dus 
een unieke totaalservice.

Heeft u een reinigingsprobleem? Dan staat Chemifor al 
sinds 2010 paraat om u bij te staan met raad én daad. 
En dat mag u gerust letterlijk nemen. Na een grondige 
analyse van uw project geven we u advies op maat en 
gaan we samen op zoek naar de geschikte oplossing om 
uw reinigingsuitdaging tot een goed einde te brengen. 
Heeft u geen tijd om de reiniging zelf uit te voeren of is 
uw probleem te complex? Geen nood! Dan komen we 
met plezier ter plaatse om de situatie in te schatten, een 
offerte op maat te maken en uw reinigingsprobleem op 
te lossen. Chemifor luistert naar uw noden en stelt een 
oplossing op maat voor. En u? U kan op uw beide oren 
slapen ...

Wedden dat wij een gepaste, duurzame oplossing 
vinden!
Uw probeem is METEEN OPGELOST.

ROEST VERWIJDEREN
VAN ZICHTBETON
Calway SP 

Chemifor Calway SP is een hoog geconcentreerde reiniger voor 
de verwijdering van kalk- en roestwater op zichtbeton, polier-
beton, graniet en natuursteen. 

Maatadvies op de werkvloer

Totaalreiniging op maat van A tot Z

Vrijblijvende offerte

Aandacht voor veiligheid en milieu

Snelle levering uit voorraad

Grondige kwaliteitscontrole

Scherpe prijsstelling

Geen grote afnameverplichting van producten

Advies van schadedossiers voor verzekeringsmakelaars

Waarom Chemifor?

Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak.



VOOR NA
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VERF EN GRAFFITI VERWIJDEREN

CEMENT VERWIJDEREN RUBBER VERWIJDEREN

ROEST VERWIJDEREN
GlasPolish - Stripper DG

Calway SP - Cemtex CVW Ecosol RL

Acid 203 - Calway SP - GlasPolish - Inox Reinigingspasta

Chemifor Stripper DG is een stripper in gelvorm voor het verwijderen van graffiti, spuitbuslakken, 
inkt, betonverven en vernislagen. Chemifor Stripper DG kan gebruikt worden op steen, beton, staal 
en hout. Dit product brengt geen schade aan zichtbeton of natuursteen. Voor het verwijderen van 
verf of graffiti op glas en kunststof, raden we Chemifor GlasPolish aan. Deze professionele pasta met 
een speciale formule laat geen krassen na tijdens het grondig reinigen. Het verwijdert gemakkelijk 
verhard, niet-oplosbaar vuil.

Chemifor Cemtex CVW wordt gebruikt voor het verwijderen van kalk- en cementresten van kalkarme  
zand- en baksteen, klinkers en alle andere zuurbestendige steensoorten. Dit product mag niet  
gebruikt worden op zicht-, polier- en wit beton en natuursteen, daarvoor hebben we Chemifor  
Calway SP. Voor kunststof, aluminium en inox, raden we ook Chemifor Calway SP aan om de  
cement te verwijderen. Glas wordt niet aangetast door Chemifor Calway SP.

Chemifor Ecosol RL is een speciale reiniger gemaakt op basis van natuurlijke etherische oliën. Dit 
product is zeer geschikt voor het week maken en verwijderen van residuen van vele soorten plas-
tiek, rubber en rubbersporen. Chemifor Ecosol RL is gebruiksklaar en mag dus niet verdund worden. 
Het is toepasbaar op elke ondergrond. 

Bij roest en vliegroest is de ondergrond waarop de roest zich bevindt, heel erg belangrijk om het 
juiste product te gebruiken. Chemifor Acid 203 wordt toegepast wanneer de roest zich op klinkers 
en kasseien bevindt. Dit product mag zelfs gebruikt worden in de voedingsindustrie. Het is niet ge-
schikt op zicht- of polierbeton, daarvoor hebben we het product Chemifor Calway SP. Wanneer er 
roest zit op natuursteen, kunststof of hout, wordt ook Chemifor Calway SP toegepast. Chemifor Inox 
Reinigingspasta is dan het product die wordt gebruikt wanneer de ondergrond aluminium of inox 
is. Deze pasta heeft een speciale formule voor het grondig reinigen van oppervlakten zonder kras-
sen. Het verwijdert makkelijk roest, kalk en siliconen. Voor glas raden we dan Chemifor GlasPolish 
aan. Ook deze pasta lost het probleem snel op.
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ASFALT EN TEER VERWIJDEREN

OLIE EN VET VERWIJDEREN KALKUITBLOEIING VERWIJDEREN

KALK VERWIJDEREN
Asfalt en Teer Verwijderaar SP

OVR SP2 - OVR SP2 Food - PowerWipes ZVW SP2

Calway SP - Cemtex CVW - GlasPolish - Inox Reinigingspasta

Chemifor Asfalt en Teer Verwijderaar SP is een speciaal ontwikkeld, vloeibaar product voor het  
verwijderen van teer, bitumen en asfalt van alle ondergronden. Chemifor Asfalt en Teer Verwijderaar 
SP kan gebruikt worden op alle betonsoorten maar ook op natuursteen, gelakte onderdelen, glas 
en kunststof.

Chemifor OVR SP2 is een product die in staat is om de moleculaire structuur van de vervuiling open 
te breken en deze om te zetten in bacterieel afbreekbare massa. Dat wil zeggen dat het zorgt voor 
de afbraak van de oliën en vetten. Chemifor OVR SP2 is ook inzetbaar voor het uittrekken van olie 
en vet uit steen, asfalt, beton en andere poreuze ondergronden. Ook voor gebruik op gelakte on-
derdelen, kunststof, glas, hout of inox, is Chemifor OVR SP2 geschikt. Voor geverfde ondergronden is 
het beter om Chemifor PowerWipes te gebruiken. Deze krachtige doekjes verwijderen met gemak 
smeer, vet, olie, remstof en andere vuil die moeilijk te verwijderen zijn. Voor de voedingsindustrie 
hebben we Chemifor OVR SP2 Food die geschikt is om olie en vet te verwijderen.

Chemifor ZVW SP2 is een krachtig reinigingsmiddel, op basis van een uniek zuur, om zoutuitslag  
zoals witte kalkvlekken of uitbloeiiers, te verwijderen. Chemifor ZVW SP2 kunt u probleemloos gebrui-
ken op de meeste soorten gevelsteen en klinkers. Dit product is geschikt voor zowel hard gebakken 
gevelstenen, betonsteen en kleistenen. Het is helaas niet geschikt om te gebruiken op kalkhoudende  
materialen zoals marmer en travertijn.

Om de keuze te maken bij het verwijderen van kalk en kalkwatervlekken is het heel belangrijk om 
te weten op welke ondergrond de vervuiling zich bevindt. Voor het verwijderen van kalk op zicht- en 
polierbeton, hebben we Chemifor Calway SP. Dit product kan ook toegepast worden op crepi, ge-
verfde ondergronden, hout en kunststof. Voor het behandelen van aluminium en inox is Chemifor 
Inox Reinigingspasta het aangewezen product. Deze pasta verwijdert de kalk zonder krassen na te 
laten op het oppervlak, net zoals onze Chemifor GlasPolish doet op glas. Chemifor Cemtex CVW is 
dan het product om te gebruiken op baksteen, ruw beton, klinkers of kasseien .
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UITGEHARDE PU VERWIJDEREN
VAN NIET-POREUZE ONDERGRONDEN VERSE PU VERWIJDEREN

UITGEHARDE PU VERWIJDEREN
VAN POREUZE ONDERGRONDEN LIJM VERWIJDEREN

Uitgeharde PU Verwijderaar - Pasta PU Verwijderaar Safe

Uitgeharde PU Verwijderaar - Vloeibaar Ecosol RL

Chemifor Uitgeharde PU Verwijderaar - Pasta is een speciaal ontwikkelde pasta voor het verwijderen  
van uitgeharde PU op niet-poreuze ondergronden zoals kunststof, aluminium, glas en coatings. 
Deze pasta is ook uitstekend bruikbaar op gelakte onderdelen. Helaas is dit niet geschikt om te 
gebruiken op corrosieve metalen en keramische materialen. Bij glanzende ondergronden bestaat 
de kans dat de oppervlakte zijn glans voor een stuk verliest. 

Chemifor PU Verwijderaar Safe is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van verse PU waarbij 
geen schade aangebracht wordt aan gelakte ondergronden. Dit product is dus veilig toepasbaar op 
gelakte panelen, gelakt of blank aluminium, kunststof, glas en lichte metalen. Chemifor PU Verwij-
deraar Safe kan ook gebruikt worden om verse PU te verwijderen van alle betonsoorten, baksteen, 
natuursteen, crepi, hout, ... 

Chemifor Uitgeharde PU Verwijderaar - Vloeibaar is een product voor het verwijderen van uitgehar-
de PU op oplosmiddelbestendige ondergronden zoals baksteen, klinkers en kasseien. Dit product is 
zelfs veilig te gebruiken op zicht- en polierbeton en natuursteen. Chemifor Uitgeharde PU Verwijde-
raar - Vloeibaar is ook toepasbaar op lichte metalen. In tegenstelling tot de meeste andere voor dit 
doel gebruikte producten, bevat dit product geen methyleenchloride en/of andere gechloreerde en 
gehalogeneerde koolwaterstoffen. Dit product mag niet gebruikt worden op gelakte onderdelen. 

Zoals Chemifor Ecosol RL makkelijk rubber verwijdert, verwijdert hij ook probleemloos lijm, lijm-
resten, stickers, stickerlijm en restanten van plakband. Chemifor Ecosol RL is een lijmverwijderaar 
die probleemloos de vervuiling aanpakt van verschillende ondergronden. Ook om stickerresten te 
behandelen is dit product geschikt. Dit product maakt de lijm week waardoor alles makkelijk weg-
gehaald kan worden. Zelfs kauwgom kan met Chemifor Ecosol RL verwijdert worden. 
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ROET VERWIJDEREN

SILICONE VERWIJDEREN GEVEL EN DAK IMPREGNEREN

GROEN EN MOSAANSLAG VERWIJDEREN
Inox Reinigingspasta - PowerWipes -  Roetverwijderaar

Siliconen Verwijderaar Gevel Impregneer W

Ontmosser en Groenverwijderaar

Chemifor Roetverwijderaar is een licht alkalisch vloeibaar middel voor het schoonmaken van roet op  
steen, beton, natuursteen, crepi, glas, hout en klinkers. Het bevat biologisch afbreekbare  
bevochtigers die zorgen voor een uitstekende reinigende en ontvettende werking. Wanneer er 
zich roet bevindt op aluminium of inox, dan raden we onze Inox Reinigingspasta aan. Deze pasta  
verwijdert alle vuil zonder krassen. Voor het verwijderen van roet op kunststof en geverfde  
ondergronden gebruikt u het best PowerWipes. Deze reinigingsdoekjes verwijderen het roet  
zonder de ondergrond te beschadigen. 

Chemifor Siliconen Verwijderaar is een vloeibare oplossing die verhard en niet-verhard dichtings-
product, zoals siliconen, veilig en doeltreffend verwijderd en een ruim aantal oppervlakten siliconen 
vrij maakt. Het is geschikt om op kunststof, metalen, beton, steen, hout, glas en raamprofielen te 
gebruiken. Eveneens is het geschikt voor het schoonmaken van industriële werkoppervlakten en 
gereedschap. 

Chemifor Gevel Impregneer W is een watergedragen impregneermiddel om gevel en dak  
waterafstotend te maken. Het product is gemaakt op basis van silianen en is geschikt voor  
poreuze ondergronden, speciaal voegwerk, metsel- en pleisterwerk, dakpannen, beton, zandsteen,  
sierbestrating, ... . Chemifor Gevel Impregneer W dringt ruim voldoende door de poriën door een 
zeer sterke dieptewerking. Het product is UV-bestendig en draagt bij tot een lange levensduur.  
Regenwater parelt van de muur, zodat steen en voegen droog blijven. De steen blijft voor  
100% waterdamp doorlaatbaar, zodat eventueel gevormde condensvocht aan de binnenzijde van 
de muur naar buiten kan worden afgevoerd. 

Chemifor Ontmosser en Groenverwijderaar wordt gebruikt voor het verwijderen van bacteriën en  
algen, groenaanslag op serres, muren, tegelpaden, grafzerken, daken, ... . Chemifor Ontmosser en  
Groenverwijderaar is een officieel toegelaten ontsmettingsmiddel. Dit product kan op elke  
ondergrond toegepast worden zoals steen, hout, natuursteen, beton, glas, klinkers en kasseien, ... 
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ONZE DIENSTEN
DAK REINIGEN CREPI REINIGEN

OPKUIS VAN WONINGEN, APPARTEMENTEN EN INDUSTRIËLE GEBOUWENGEVEL REINIGEN

Ziet u door het mos, uw dakpannen niet meer? Dan is het hoog tijd om uw dak te laten ontmos-
sen en te reinigen. Wanneer er mos groeit op uw dak, nestelt het zijn wortels in de poriën van uw 
dakpannen. Door de temperatuurschommeling kan dit tot scheurtjes in uw dakpannen leiden. Het 
resultaat? Lekkages, en dat wilt niemand. Ook door uw dak te ontmossen, geeft u uw huis immers 
een frisse, schone uitstraling, wat een positieve invloed heeft op de waarde van uw huis. Wij hebben 
al jarenlange ervaring opgebouwd in het ontmossen van daken. We weten dus perfect hoe we de 
dakontmossing moeten aanpakken. Door gebruik te maken van onze eigen reinigingsproducten, 
garanderen we de kwaliteit van onze service.

Een gevel in crepi ziet er heel erg mooi en strak uit, maar helaas is het een gevel die heel snel de  
vervuilingen laat zien. Doordat elke gevel de ganse dag blootgesteld is aan vervuilingen, is crepi 
de gevel waarbij het resultaat daarvan heel snel te zien. Vooral groenaanslag zien we heel vaak  
terugkomen op deze gevels. Door een combinatie van regen, weinig zon en een ondergrond waar 
gemakkelijk mos zich aan kan hechten, zijn deze gevels sneller vuil dan andere gevels. Maar door 
onze producten: Chemifor Ontmosser en Groenverwijderaar, Chemifor Crepi Reiniger en Chemifor  
Gevel Impregneer W, wordt dit heel snel opgelost. We nemen de reiniging graag van u over en  
behandelen uw gevel zodat we het best mogelijke resultaat verkrijgen. 

Schoonmaken en ramen poetsen, dat kan bijna iedereen. Maar uw bouwproject schoonmaken na 
een verbouwing of bij een nieuwbouw, dat is andere koek. Bouwvlekken zijn immers vrij hardnekkig 
en zo’n eenmalige schoonmaak is vaak erg complex. Wij bieden hiervoor twee verschillende formules:  
budget en comfort, met als resultaat: Zodra de deur achter ons dichtvalt, is het huis of apparte-
ment meteen bewoonbaar. Als professioneel schoonmaakbedrijf hebben wij voor alle reinigings- 
uitdagingen een oplossing! Wij verzorgen de opkuis van uw bouwproject dus van A tot Z!

Heeft u het gevoel dat de tand des tijds wat aan uw gevel geknaagd heeft? Dan is het wellicht 
tijd voor een gevelreiniging. Gevels worden dagelijks blootgesteld aan alle elementen: weer, wind,  
uitlaatgassen, zure regen, ... en krijgen een groezelige kleur. Het uitzicht van uw woning oogt niet  
meer fris en de uitstraling laat te wensen over. Als reinigingsspecialist weten wij dat elke  
ondergrond en elke vervuiling een andere werkwijze vraagt. Zo kunnen we steeds het allerbeste  
resulaat garanderen.  



ONZE SPECIALITEITEN ENKELE REFERENTIES

Sommige projecten zijn te complex om zelf 
onder handen te nemen of vereisen enige 
expertise om tot een duurzame, correcte op-
lossing te komen. Chemifor biedt daarom  
een gamma aan reinigingsdiensten aan 
om uw bouwwerk te reinigen en zelfs te  
beschermen tegen vervuiling. Van bouwvlek-
ken verwijderen tot het opkuisen van van  
appartementen, herstellen van inbraakscha-
de en verzekeringswerk: Chemifor heeft een 
oplossing voor élk probleem.

Bij Chemifor staat de klant centraal. Kwaliteit is onze 
topprioriteit. Daarom ontwikkelen en produceren 
we onze reinigingsproducten volledig zelf. Alleen zo  
kunnen we de vinger aan de pols houden en kunnen 
we de hoge kwaliteit van onze producten en onze 
diensten blijven garanderen. Het resultaat? Wij komen 
steeds tot de beste, meest duurzame oplossing voor 
uw reinigingsuitdaging en u hoeft u zich geen zorgen 
over te maken. 

Chemifor gaat geen enkele reinigingsklus uit de  
weg. Bent u op zoek naar iemand die uw  
reinigingsprobleem oplost? Dan bent u bij Chemifor 
aan het juiste adres! Wij proberen een oplossing voor 
elk probleem te zoeken. Laat u overtuigen door ons 
realisaties en maak vandaag nog een afspraak. Onze 
ervaren reinigingsexperts bekijken graag hoe ze u  
kunnen helpen.

Chemifor is al jarenlang expert in het reinigen en 
beschermen van de meest uiteenlopende onder-
gronden. Dat elk reinigingsprobleem anders is,  
begrijpen we maar al te goed. Onze reinigingsexperts 
nemen telkens de tijd om uw project onder de loep 
te nemen. Dankzij deze persoonlijke aanpak kunnen 
we steeds advies op maat formuleren en kunnen we 
de beste oplossing aanbieden voor uw reinigingspro-
bleem.

Reinigen van witte balkons

Kalk- en cementwatervlekken  
verwijderen

Roestwater verwijderen op  
gepolierd beton

Kalkvlekken verwijderen  
op glas 

Pleisterresten verwijderen van 
aluminium raamprofielen
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Wij kunnen u helpen 
met uw reiniging.
Contacteer ons nu!

CHEMIFOR BVBA

Schazenstraat 7

B-8640 Oostvleteren

info@chemifor.be

+32 (0)57 42 43 25

www.chemifor.be


