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Milieuvriendelijke reiniging van de werkplaats 

Berner denkt groen! 

 

Kerkrade, 10 november 2022: de nieuwe R&D afdeling van Berner 

laat opnieuw van zich horen. Vanuit het laboratorium in Duisburg, 

gespecialiseerd in de ontwikkeling van innovatieve chemie producten, 

werden onder meer nieuwe biologisch afbreekbare 

reinigingsproducten met het B.Green label ontwikkeld. Onderzoek 

van Berner wees namelijk uit dat veel garagebedrijven en 

werkplaatsen zélf het bedrijf schoon houden en dit niet uitbesteden. 

Met dit in het achterhoofd stelde Berner een reeks producten samen 

voor het milieuvriendelijk reinigen van de werkplaats.  

 

Milieuvriendelijk oliebinder recyclingsysteem 

Olie is een grote boosdoener in heel veel werkplaatsen. Maar hoe 

verwijder je dit op een milieuvriendelijke manier? Hiervoor 

introduceert Berner het oliebinder recyclingsysteem: een verrijdbare 

‘container’ met een handige opslagbak voor 45 liter absorptiezand. 

Dit zand neemt tot wel 3x meer olie op dan korrels.  

 

Bovendien scheidt de ingebouwde zeef het vuile absorptiezand van 

het herbruikbare zand, waardoor het zand tot wel 5x langer mee 

gaat dan reguliere absorptiekorrels. Het recyclingsysteem heeft 

enkele handige opbergcompartimenten voor een bezem, schep en 

chemische producten zoals de milieuvriendelijke B.Green 

olievlekkenverwijderaar.   

 

Microbiologische reiniging 

B.Green olievlekkenverwijderaar 

Sporen van gemorste olie op tegels, beton of zelfs teer kunnen 

milieuvriendelijk verwijderd worden met deze 100% biologisch 

afbreekbare vlekverwijderaar. Het product werkt op basis van een 

zorgvuldige samengestelde mix van micro organismen die de 

vervuiling letterlijk opeten.  

  

http://www.berner.nl/
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De micro bacteriën sterven vanzelf af nadat de olie volledig is 

verwijderd. Kortom: een effectief product dat onschadelijk is voor 

mens en milieu. 

 

B.Green Flexireiniger 

Deze milieuvriendelijke reiniger verwijdert vet en vuil eveneens door 

middel van de micro organismen die in het product zitten. De reiniger 

creëert een biofilm die op natuurlijke wijze beschermt tegen 

ophoping van vuil. Met deze nieuwe Flexireiniger biedt Berner een 

reinigingsproduct voor de werkplaats, showroom, kantoren en 

recreatieruimtes dat 100% biologisch afbreekbaar is en onschadelijk 

voor medewerkers en hun omgeving. 

 

B.Green Afvoerreiniging 

Tevens brengt Berner een milieuvriendelijke afvoerreiniger op de 

markt. De microbiologische formule zorgt voor een efficiënte, 

preventieve reiniging en voorkomt hiermee verstoppingen en dure 

reparaties. De eveneens 100% biologisch afbreekbare B.Green 

afvoerreiniger bevat geen chloor, geen bijtende chemicaliën en geen 

alcohol. 

 

Veilig gebruik dankzij kleurcodering  

Om de keuze van het juiste reinigingsproduct zo makkelijk (en 

veilig!) mogelijk te maken, hanteert Berner een kleurcodering. 

Hiermee ziet de gebruiker onmiddellijk voor welke toepassing de 

reiniger geschikt is. Daarbij worden 4 verschillende gebieden 

onderscheiden: werkplaats, recreatie ruimtes, showrooms & kantoren 

en sanitaire ruimtes.  

 

Meer informatie over werkplaatsreiniging met (milieuvriendelijke) 

Berner producten vindt u op onze website.  

 

  

http://www.berner.nl/
https://shop.berner.eu/nl-nl/aac/50920942-een-nette-werkplaats/
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Afbeeldingen: 

• Berner oliebinder recyclingsysteem 

 

• Olie verwijderen  

 

• Berner producten voor complete werkplaatsreiniging   

  

• B.Green Flexireiniger  

 

http://www.berner.nl/
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Berner is één van de toonaangevende Europese omnichannel 

ondernemingen in de verkoop van verbruiksmaterialen, chemie, 

gereedschappen en services aan professionals in de sectoren Mobility 

en Construction. 6.200 medewerkers, waarvan ruim 4.400 in de 

buitendienst, zorgen dagelijks voor een allround service.  

Berner staat voor professioneel en persoonlijk advies, doordachte 

serviceconcepten en een hoogwaardig productassortiment. Zo 

combineert Berner persoonlijk advies met digitale verkoopkanalen. 

 

 

Noot voor de reactie: 

Voor meer informatie over dit product, kunt u contact opnemen met 

onze marktmanager Mark Ooms: mark.ooms@berner.nl 

Wenst u productfoto’s in hoge resolutie? Deze kunt u opvragen bij 

Nathalie Theunissen van onze grafische afdeling: 

nathalie.theunissen@berner.nl  

Indien u dit bericht plaatst, dan stellen wij een bewijsexemplaar zeer 

op prijs. 

 

http://www.berner.nl/
mailto:nathalie.theunissen@berner.nl

