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Schrobben, schuimen 
en hogedrukreinigen
Bakker, slager, vishandel of ijssalon, als ondernemer in food weet je wat 

het betekent als eind van de dag je deuren sluiten voor je klanten: de 

boel moet schoon. Hoe je dat doet, is afhankelijk van wat je schoon 

moet krijgen, legt Hennie Peters, sales manager bij Imbema Cleton, uit.

De keuken, de winkel, de werkplaats, de 

bezorgauto; het moet allemaal brandschoon 

zijn om veilig en hygiënisch met voedings-

middelen te werken. Om het schoon te 

krijgen kun je werken met koud of verwarmd 

water. “En afhankelijk van de plek en je 

mogelijkheden heb je elektrisch of aardgas 

verwarmde hogedrukreinigers. Dat maakt in 

principe niet uit, als je het maar heet 

genoeg kunt krijgen. De laatste jaren zie je 

dat er steeds meer met verwarmd water en 

reinigingsmiddelen wordt gewerkt. In 

opkomst zijn de schuimtoevoegingen, omdat 

schuim nu eenmaal beter hecht aan vloeren, 

werkbanken en machines.”

SCHONE VLOEREN
Bakkers met vette vloeren laat Peters graag 

in hun eigen bakkerij zien wat schrobmachi-

nes voor ze kunnen betekenen (zie ook het 

kader). “Veel bedrijven gebruiken net niet de 

juiste machines en het juiste reinigingsmid-

del. Wij zijn hier de hele dag mee bezig en 

zien al snel wat waar moet gebeuren. 

Tegelvloeren vragen om andere borstels dan 

een betonvloer bijvoorbeeld. En of je vloer 

glad of oneffen is maakt ook uit.”

En dan is er nog de manier van reinigen. “Op 

een sterk vervuilde vloer moet je eerst het 

reinigingsmiddel met de schrobmachine 

aanbrengen. Dat laat je minimaal een paar 

minuten liggen en vervolgens ga je er voor 

Imbema Cleton

REINIGINGSMACHINES

Maatwerk loont. De Gloria Foammaster bestaat in kleine en grotere uitvoeringen.
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Bakkerij Grutter schoon dankzij zelfrijdende schrobmachine

In de foodsector gelden strenge hygiëne- en veiligheidsregels. Twee belangrijke en 

duidelijke zaken om rekening mee te houden, ook als je een bakkerij hebt. Alles moet 

schoon zijn, dus ook de vloer. Dat kan alleen als er goed geschrobd wordt. 

Door goed te kijken naar de soort vloer bij bakkerij Grutter in Monnickendam en door naar 

de klant te luisteren werd al snel duidelijk dat de machine een alleskunner moet zijn. Het 

apparaat wordt intensief gebruikt, moet geschikt zijn voor gebruik op een oneffen vloer en 

moet in staat zijn vet en gladheid door meel en boter te verwijderen. Door een demonstra-

tie ter plekke zag bakkerij Grutter in de praktijk dat de Wet 550 BA T met wielaandrijving en 

voorzien van dubbele schrobborstels hiervoor kan zorgen. 

de tweede keer met de schrobmachine 

overheen. Dan zuig je het vervuilde water en 

reinigingsmiddel op, en is het gelijk droog.”

Een voorbeeld? “De TSM Grande Brio 

schrobmachines zijn ideaal voor het grondig 

reinigen van verschillende soorten vloeren 

zoals, tegels, beton, kunsthars en kunststof. 

De machine schrobt de vloer en zuigt tegelijk 

het water af waardoor je in één werkgang 

– zelfs bij sterk vervuilde vloeren – een 

schoon, droog en streepvrij resultaat krijgt.” 

Met de juiste TSM schrobmachine, de 

vloerborstel of pad en het reinigingsmiddel 

Scrubber is succes verzekerd volgens Peters. 

Daarom laten hij en zijn collega’s ook graag 

ter plekke bij een ondernemer zien hoe het 

werkt. “We geven veel demonstraties op 

locatie. De afgelopen weken waren we meer 

in een aantal bakkerijen, slagerijen en 

garagebedrijven in Assen, Rolde, Naaldwijk, 

Joure, Geldermalsen, Monnickendam en 

Joure.”

KOSTENBESPARING MET 
HOGEDRUKREINIGER
Imbema Cleton werd onlangs gevraagd mee 

te denken bij een nieuwbouwproject van 

Poeliersbedrijf Lelie in Amsterdam. “We 

adviseerden de Thermat HRG ECO hogedruk-

reiniger, want daarmee wordt flink bespaart 

op arbeidstijd en energieverbruik. Dat levert 

natuurlijk geld op en daar is elke onderne-

mer toch naar op zoek?” Inmiddels zijn 

diverse aftappunten en tientallen meters 

hogedrukleiding aanwezig in Poeliersbedrijf 

Lelie om grondig en efficiënt te kunnen 

reinigen. “En mooi voordeel voor iedereen 

die deze aanschaf ook overweegt: de 

overheid verstrekt in 2018 weer een subsidie 

van ruim veertien procent op een Thermat 

ECO hogedrukreiniger.”

SCHUIM MEESTER
Peters gaf het al eerder aan: schuim is in. En 

met een reden. “Schuim hecht veel beter. 

Aan het oppervlakte en aan vuil. Kijk, op een 

vloer blijft een reinigingsmiddel in water ook 

wel liggen, maar bij machines of aan de 

zijkanten van werkbanken bijvoorbeeld werkt 

schuim beter, omdat het blijft zitten waar je 

het spuit. Zo kun je het even laten inweken 

en dan schoonmaken.”

Ook hier geldt weer: maatwerk loont. “De 

Gloria Foammaster bestaat in kleine en 

grotere uitvoeringen.” Toch kan bijvoorbeeld 

een bakker ook iets hebben aan de Gloria 

Cleanmaster; eveneens een sproeiapparaat, 

maar niet met schuim. Deze is er om 

speciale schoonmaakmiddelen aan te 

brengen. “Het voordeel hiervan is dat je heel 

gedoseerd om kunt gaan met reinigingsmid-

delen op machines, gereedschappen, 

werktafels en wanden. Te veel is immers niet 

goed.” 
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Imbema Cleton uit Vlaardingen is al ruim  

45 jaar gespecialiseerd in het leveren van 

reinigingsinstallaties in onder meer de 

voedingssector. n
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