Nieuwsbrief
Jaargang 2007, nummer 3

De kracht van een reinigende oplossing.

1 juli 2007

De juiste keuze voor:
• Een vlotte service.
• Stabiele kwaliteit
• Veilige oplossingen
• Een probleem, een oplossing op
maat & naar uw wensen.

Het nieuwe logo, de
illustratie van de vele
mogelijkheden die ons
bedrijf kan bieden in
reinigende oplossingen,
vullen we vandaag aan met
de slogan: “de kracht van
een reinigende oplossing”.
We willen hiermee nog eens
benadrukken dat wij
vandaag sterk de nadruk
leggen op de combinatie
van ecologie, economisch
verantwoord en ergonomie.
Met andere woorden, heden
ontwikkelen wij onze
reinigers in functie van deze
drie factoren en zullen hoog
( tot zeer hoog) concentre-

ren zodat er beperkte
hoeveelheid product op
transport hoeft. Dat u als
gebruiker zeer zuinig kan
werken en door dit flexibele
beheer aanzienlijke
besparingen kan verwezenlijken. Dat we streven naar
veilige producten die, daar
waar kan, geen agressieve
grondstoffen meer in de
formulatie hoeft.
Onze medewerkers
zoeken graag met u naar
een passende kracht in een
reinigende oplossing.

Een nieuw label als
kwaliteitsgarantie.
Met het nieuwe logo hebben
we ook gekozen voor een
nieuw product etiket
waarmee we een accent
willen leggen op de nieuwe
technologie die we in elke
verpakking aanbieden.

Graffiti Bio, een veilige formulatie.
Een vervuiling die we dagelijks
zien in het straatbeeld is het
lucratief aanwenden van verf op
verschillende ondergronden.
Soms met een hoog artistiek
gehalte, vaak respectloos
vandalisme.
Het is dan ook een logisch
gevolg dat we met Ti Solutions
hiervoor passende oplossingen
ontwikkelen.

ISO 9001-2000
Een stevige basis voor
kwaliteitsproducten

Graffiti Bio is hiervan een
doeltreffend bewijs op
vele soorten van ondergrond en is aangenaam
te verwerken.
Ook voor preventieve
bescherming kunnen we
u vrijblijvend informeren.
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Op zaterdag 16 juni 2007
waren de weersomstandigheden ideaal voor een spannende Schelderegatta.
Voor deze maal stonden er
meer dan 60 deelnemende
zeilteams klaar om van
Hansweert naar Antwerpen te
varen.
En deze editie had echt de
wind in de zeilen! Met een
aangename 3 tot 4 Beaufort

Via de radioverbinding waren we getuigen van de nek
aan nek race tussen enkele
professionele teams, waaronder deze van de Iffé met
als skipper Patrick Vanden
Abeele.
De stevige onweersbuien
konden deze dynamische
ploeg niet van hun stuk
brengen!
De gecorrigeerde tijd beloonde de skipper en zijn team
met een eerste plaats in 2u
58 min en 42 seconden.
Proficiat !

een gelukkige Karin van
Sailing & Consulting.
Volgend jaar de
Louis Vuitton Cup ?
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Absorbents, een meerwaarde.
“Voorkomen is beter dan…”
is de reden waarom we
naast onze reinigers u ook
absorberende matten aanbieden. Door de unieke
samenstelling zal het
materiaal alleen olie
opnemen (witte versie).
Wanneer de voorkeur gaat
naar een ruime variatie aan
chemicalien, al of niet
watergedragen is er een
aangepaste versie( grijs).

Wij selecteerden voor u
enkele handige formaten
van doeken, boom’s en
kussens en hebben deze
gebundeld in een
afzonderlijke catalogus.
Op eenvoudig verzoek
sturen wij deze naar u toe.

Deep Sweep, drie maal Power !
Na een lange goedkeuringsprocedure kunnen
we met enige trots een
nieuw product aan u
voorstellen. Deep Sweep
is een reiniger voor
professioneel gebruik
en met een unieke
formule.
Door zijn samenstelling
kan deze formulatie voor
drie toepassingen worden ingezet.

ruimten en materialen.
2. Het behandelen van
daken, terrassen en
tuinmeubelen voor het
verwijderen en voorkomen van fungiciden
(bv mos).
3. Als behandelingsproduct voor het
waterbed ter voorkoming van algengroei en
het verstikken van het
water (geurhinder).

1. Grondige dieptereiniging en desinfectie van

Geur hinder ?
Tijdens de (soms) warme
zomermaanden en vaak
tijdens de zwoele
nazomer, hebben vele
bedrijven last van geurhinder in afvoerbuizen, bij
bepaalde productieprocessen of bij de afval
verwerking.
Met Ti Solutions hebben
we een ruime kennis in
huis om deze kleine en

grote hinder aan te
pakken. Het zijn stuk voor
stuk formulaties die niet
maskeren , maar de
betreffende geurbron
bestrijden en de molecule
absorberen of
neutraliseren. Vraag ons
een demonstratie en
contacteer ons bij de
minste hinder.

We hebben er beslist
een oplossing
voor:
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Autopolish
Bescherm coating
Carshampoo
Carwax
CIP-producten
Dewax
Dekzeilreiniging
Elektronreiniger
Geur absorptie
Geur maskering
Glasreiniging
Graffiti verwijdering
Grootkeuken
Gas-wasreiniger
Hogedrukreiniger
Interieurreiniger
Metaalbescherming
Metaalbewerking
Ontkalken
Ontvetter - solvent basis
Ontvetter - waterbasis
Roest verwijderaar
Sanitair reiniger
Schuimreiniger
Tapijtreiniging
Tankreiniging
Tegelreiniger
Transport reiniger
Vaatwas manueel
Vaatwas industrieel
Vaatwasbescherming
Verfstripper
Vloerreiniging
Vloerbescherming
Universele reiniger
Zoekt u een reiniger,
geef ons een seintje
03-226.95.18

Desinfectie !
Mos verwijdering !
Waterbed additief !
Super concentraat !

Veilig werken met
reinigingsmiddelen
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Vraag naar oplossingen uit het Oosten.
De klimaat conferenties
en het snel groeiende
bewustzijn van de buitenlandse markten vragen
om milieuvriendelijke oplossingen voor het dagelijks onderhoud in de vele
industrieën Onze jaren
ervaring en aangepaste
technologie word dan ook
zeer gunstig onthaald.

nieten van onze persoonlijke aanpak.

Distributie contacten binnen de nieuwe Europese
lidstaten geven aan dat
onze compacte organisatie een meerwaarde kan
bieden in de uitbouw van
een professioneel netwerk. Onze buitenlandse
klanten en toekomstige
distributeurs kunnen ge-

Shangai, Ivo ontmoet nieuwe contacten.

onderhoud in de verschillende industrietakken, als
de verantwoorde reiniging
bij de voedingsverwerkende bedrijven werden oplossingen aangeboden.

Top 5
van de nieuwkomers:
UniQ FD II
De eindeloze veilige kracht van
deze formule is uniek voor het
reinigen in de voedingsindustrie.

Deep Sweep
Drie X “power” product voor
desinfectie, mosbehandeling &
waterbed

UniQ AQ
Tijdens het laatste bezoek
van Ivo aan China, nu
enkele weken geleden,
werden nieuwe contacten
gelegd voor de verdere
uitbouw van het Ti Solutions netwerk.

Shangai, foodmarket, hygiëne bij de
productie van “dumplings” een ideale
plek om UniQ FD te testen.

TranCit R100
Reiniger voor bedrijfswagens,
klein en groot.

Zowel bij het mechanisch

Het veiligheidsinformatieblad aangepast aan REACH !
Onze laboranten en technische ploeg
hebben met dynamische inzet gewerkt
aan de nodige voorbereidingen en aanpassingen, zodat we u vanaf heden een
aangepaste versie kunnen bieden van
onze veiligheid informatie bladen. (MSDS)
Wat is er onder andere gewijzigd?
Voortaan zal er bij punt 2 de risico’s en de
gevaren van het geconcentreerde product
( preparaat)worden aangeduid. De aanduiding van de verschillende ingrediënten
die van belang zijn bij het bepalen van het
globaal risico van de betreffende formulatie vinden we terug onder punt 3.

Universele reiniger is de basis
voor dit detergent, zonder
afbreuk te doen aan een
uitmuntend ontvettend resultaat.

Helemaal achteraan het veiligheidsinformatieblad wordt er een aanduiding
gegeven van de toegepaste tensioactieve bestanddelen zoals bijvoorbeeld:
< 5% anionische & < 3% nonionische
tensioactieve bestanddelen. Zo kan
men nog duidelijker de impact van dit
product op mens en milieu inschatten.
Vragen hierover zijn steeds welkom via
info@ti-solutions.be

T-Wax
Drooghulp en wax behandeling
bij het naspoelen van
bedrijfswagens

Voor elk probleem is er
een oplossing,
dat is het probleem niet.

UniQ FD II – De oplossing bij voedingsverwerking.
Sinds de lancering, nu enkele
maanden geleden, kunnen we
met enige trots bevestigen dat
UniQ FD II zijn ruime inzetbaarheid heeft bewezen.
In de grootkeuken, bij de
verwerking van chocolade, in
vleesverwerkende bedrijven,
maar ook bij de productie van
voedingsadditieven en grondstoffen, geeft deze reiniger een
uitmuntend resultaat. De unieke
formulering zal garant staan
voor een krachtig schuim, vrij

van chloor en met een verantwoorde pH-waarde van 9.
Uitmuntend reinigend resultaat
is gegarandeerd bij gebruiksconcentraties van slechts 0,5
tot 1% !

Overtuig u en bestel vandaag nog
een proeforder

Een grondige en diepgaande
reiniging, de verwijdering van
eiwitten, zetmelen en degelijke
ontvetting is een zekerheid bij
het gebruik van UniQ FD II.

Een reinigende oplossing
op maat van uw wensen.
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Het Ti Solutions Team
Order verwerking & onthaal.
Victor, jongste aanwinst
met als opdracht sales
support en order opvolging.

Luxemburgstraat 9
BE-9140 Temse
Telefoon: +32.(0)3-226.95.18
Fax: +32.(0)3-233.91.94
E-mail: info@ti-solutions.be

Sales Team.
Peggy heeft een ruime
bagage aan chemische
kennis die zij graag deelt
met onze klanten.
Een passende oplossing
vinden voor u, de klant,
is voor haar een passie.

Export & kwaliteit.
Yves, kent de administratie als geen ander;
Weet het belang van
kwaliteit en volgt dit
nauwlettend op. Door
zijn talenkennis is hij
de juiste man voor het
opvolgen van onze buitenlandse partners.

Danny, een echte kei in
het reinigingsmiddel segment. Zijn ruime kennis
aan oppervlakte behandeling is een extra troef.
Armin kan zich dan weer
beroepen op de jaren
praktijk ervaring wanneer
het over industrieel reinigen gaat.

Financiële administratie.
Ursula is meer dan 5
jaar actief op de binnendienst. Dagelijkse opvolging van de financiële
administratie is haar
specialiteit.

The power of a good
cleaning solution.

Technische ondersteuning, R&D.
Paul is als technisch
adviseur de persoon die
alle technische vragen
zal verwerken. Hij zoekt
mee naar een passende
oplossing.

www.ti-solutions.be

Ivo is in de eerste
plaats de professionele
partner naar zijn trouwe klanten. Meer dan
15 jaar aan technische
kennis en inzicht. Samen met zijn volledige
ploeg zoekt hij, elke dag opnieuw, een
oplossing voor u. Veilig en milieu vriendelijk, een echte Ti Solutions voor U.

Colofon.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Tristar Industries Belgium nv en is
uitsluitende bestemd voor de klanten
/ gebruikers van de betreffende
producten.

Ik had graag informatie over….
Opmerkingen:
Indien u graag meer info had ontvangen aangaande de verschillende
producten of indien u contact wenst met een van onze adviseurs voor een
reinigende oplossing, vul dan deze kader in en fax deze terug.

Redactie:
Tristar Industries Belgium nv
Luxemburgstraat 9

Graag had ik meer info over:

Ik ben actief in de volgende sector

Vloerreinigers

Reiniging

Industriële reinigers

Metaal industrie

Sanitair reiniging

Automotive

Transportreiniging

Voedingsverwerking

Geurhinder

Scheepvaart & Offshore

Andere

Chemie & Pharma

9140 Temse.
info@ti-solutions.be
Eindredactie: Ivo Cloodts
————
Concept & realisatie:
Public Eye bvba

Naam

Adres

paul.debruyn@skynet.be
————
Alle rechten voorbehouden. Niets uit
deze uitgave mag, op welke wijze
dan ook, worden verveelvoudigd
zonder voorafgaande toestemming
van de uitgever en andere auteurrechthebbende.

Houtverwerking
Textiel & kunststof
Andere
Telefoon

FAX terug naar: 03 - 233 . 91 . 94

