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Apparaten voor huis en tuin

Spuiten voor 
de reiniging

Probleemloos geschikt voor het 
gebruik in de levensmiddelen-
industrie: de CM FOOD F 12.
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Noviteiten

Gratis. Binnen 
enkele seconden. 
Persoonlijk advies.
Eenvoudig een gratis QR-code scanner 
downloaden en daar gaat ie. Scan de 
betreffende QR-code naast het GLORIA 
product en ontdek de informatieve 
productvideo’s, extra afbeeldingen en 
nuttige informatie rondom het product.

CleanMaster  
FOOD F 12
De CleanMaster FOOD F 12 is de 
specialist voor gebruik in bedrijven 
die dagelijks met levensmiddelen 
werken. De drukspuit met een 
vulinhoud van 1,25 liter werd door 
Eurofins Food Testing GmbH met 
betrekking tot inzet in de levensmid-
delen verwerkende industrie getest 
en vrijgegeven.

Met de nieuwe Extreme en Performance 
spuiten van de CleanMaster lijn, biedt 
GLORIA vijf experts voor de reiniging waar 
bestendigheid en uitrusting voor zichzelf 
spreken. Deze vijf modellen zijn ook 
oliebestendig.

De beide drukspuiten CleanMaster 
Performance PF 12 en PF 50 hebben 
bewezen zeer bestendig te zijn tegen zure 
en alkalische reinigingsmiddelen met een 
pH-waarde tussen 2 – 9. Uitgerust met 
hoogwaardige Viton® afdichtingen, zijn deze 
modellen zeer geschikt voor het vernevelen 
van zowel desinfectie- en reinigingsmid-
delen als bouw chemische vloeistoffen.

De handdrukspuit CleanMaster EX 100 is 
een specialist als het om het vernevelen 
van oplosmiddelhoudende vloeistoffen 
zoals remmen- en velgenreiniger gaat. 
Met een vulinhoud van 1 liter en een tank 
van een zeer bestendig polyethyleen, is de 
EX 100 bestand tegen benzine, benzeen, 
alcohol en organische oplosmiddelen.

De beide handzame fijnsproeiers Clean-
Master Extreme EX 05 en EX 10 met 
respectievelijk 0,5 en 1 liter vulinhoud zijn 
zeer geschikt voor het vernevelen van 
ontvettende middelen. Een dubbelwer-
kende precisiepomp maakt het werken 
met de handsproeiers eenvoudig en 
efficiënt – één pompbeweging zorgt voor 
twee krachtige nevels.  

Experts voor de professionele reiniging!
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CleanMaster  
FOOD F 12

Professionele reiniging met GLORIA

De GLORIA spuiten voor het gebruik in de professionele reiniging 
zijn ontworpen om aan de hoge eisen tijdens het dagelijkse werk 
te kunnen voldoen. Het gebruik bij schoonmaakbedrijven vereist 
een zeer hoge mate van prestatiegerichtheid, robuustheid, 
bestendigheid en ergonomie van de GLORIA hand- en 
drukspuiten.

Met dit assortiment biedt GLORIA innovatieve en technisch 
hoogwaardige apparaten die aan deze eisen voldoen. Zo zijn de 
spuiten van de Performance en Extreme lijn uitgerust met 
hoogwaardige Viton® afdichtingen. Daarom zijn deze modellen 
zeer bestand tegen koolwaterstoffen zoals olie, vet en oplosmid-
delen (EX 100). De CleanMaster CM 05, 10, 12 en 50 zijn 
daarentegen met hoogwaardige EPDM-afdichtingen uitgerust    
en zeer geschikt voor het vernevelen van alkalische en zure 
middelen met een pH-waarde van 2 tot 12.

Innovatieve technische details onderscheiden de GLORIA spuiten 
en garanderen naast betrouwbaarheid ook altijd een meerwaarde 
op het gebied van comfort en bediening. Zo beschikken de 
handspuiten CleanMaster CM 05 en 10 alsmede EX 05 en 10 
over een dubbelwerkende precisiepomp – éénmaal indrukken 
van de pomphendel geeft twee krachtige sproeinevels.

De schuimsproeiapparaten FoamMaster FM 10 en 50 overtui-
gen door geïntegreerde praktische schuimpatronen voor het 
eenvoudig instellen van de schuimdikte. Omdat voor de verschil-
lende toepassingen andere schuimdiktes nodig zijn, is de 
schuimdikte bij de FoamMaster modellen simpel en met weinig 
handelingen te wijzigen.

Het GLORIA assortiment voor de professionele reiniging 
overtuigt door een groot aantal producteigenschappen:

•  Robuust en bestendig 
De CleanMaster en FoamMaster modellen zijn gemaakt van 
zeer resistente materialen die bestand tegen het contact met 
agressieve middelen.

•  Geen direct contact met het sproeimiddel 
Of het nou om een handsproeier of een grote drukspuit gaat – 
alle modellen zijn zo ontwikkeld dat het gevaar van huidcontact 
met het middel voor de gebruiker tot het minimum beperkt is. 
Dit wordt zowel bereikt door een grote vultrechter (niet bij 
handsproeiers) als door een professionele montage van de 
bestendige spuitstokken en sproeidoppen.

•  Ergonomisch werken 
De drukspuiten met een vulinhoud van resp. 5 en 8 liter worden 
comfortabel met een schouderriem gedragen. Dankzij het bereik 
van de nevel wordt moeizaam bukken, strekken of knielen 
zoveel mogelijk beperkt.

•  Tijdbesparing 
De krachtige GLORIA sproeiapparaten onderscheiden zich door 
hun hoge werksnelheid. Grote oppervlaktes kunnen net zo snel 
behandeld worden als hoekige en moeilijk toegankelijke 
plaatsen. 

•  Kostenbesparing 
Sproeimiddelen worden constant en gelijkmatig uitgebracht, 
een efficiënt en spaarzaam gebruik van het middel is steeds 
gegarandeerd.
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Toepassingen
De producten voor de professionele reiniging zijn geschikt voor een groot aantal toepassingen. Het volgende overzicht geeft u een inzicht in   
de talrijke mogelijkheden, hoe de GLORIA hand- en drukspuiten u bij de dagelijkse werkzaamheden op het gebied van reiniging en desinfectie 
kunnen ondersteunen.

Reiniging & des-
infectie van Sani-
taire ruimtes
• Toiletten
• Waskeukens
• Baden
• Douches
• Wasruimtes
• Omkleedruimtes

Reiniging & des-
infectie in de 
landbouw
•  Stallen
• Dierenhokken

Reiniging & des-
infectie van hygi-
ënische instellin-
gen 
• Ziekenhuizen
• Praktijk / laboratorium 
   inrichtingen
• Zwembaden

Reiniging & des-
infectie voor 
bouw en industrie
•  Machinereiniging en 

– conservering
• Werkplaatsen
• Het reinigen van 
   gebouwen

Objectreiniging
• Ramen en vensters
• Trappenhuizen
• Parkeerplaatsen
• Hotelinrichtingen
• Graffiti verwijdering van 
   gebouwen

Vrachtwagenon-
derhoud
• Wasstraten
• Autoreiniging
• Velgenreiniging
• Remmenreiniging
• Motorreiniging
• Dekzeilenreiniging

Ongedierte- en 
ziektebestrijding
• Gebouwen 
• Binnenruimtes

Reiniging & des-
infectie in levens-
middelenindustrie
• Productiemachines
• Professionele keukens
• Kantines
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GLORIA – kwaliteit tot in het kleinste detail

Pictogram
Bekende 
Omschrijving

Eigenschappen Toepassing

Viton®

Buna EP®

Silopren

Viton® Plus

Elastisch synthetisch rubber voor industrieel gebruik. Zeer hoge bestendigheid 
tegen inwerking van minerale olie, koolwaterstoffen (olie, vet, oplosmiddelen), 
chloorkoolwaterstoffen en geconcentreerde en verdunde zuren alsmede zwak 
alkalische middelen. Een uitstekende temperatuurbestendigheid en hoge 
mechanische waarden plaatst dit synthetisch rubber ver boven de traditionele 
materialen. De uitstekende bestendigheid tegen veroudering in combinatie met 
een zeer goede bestendigheid tegen compressie zorgt ervoor dat deze fluor 
elastomeer bijna als ideaal materiaal is aan te merken.

EPDM afdichtingen zijn zeer bestand tegen natuurlijke milieu-invloeden. Het 
afdichtingsmateriaal is goed bestand tegen hoge temperaturen en zeer weers-
bestendig. Het materiaal heeft een hoge bestendigheid tegen alcohol, water, 
logen of lichte zuren. EPDM is niet aan te raden voor koolwaterstoffen en oliën. 
Het materiaal welt op en de mechanische eigenschappen verslechteren zich. 

Siliconen-rubber. Siliconen onderscheidt zich door een goede chemicaliën- en 
temperatuur bestendigheid. Verder heeft siliconen goede fysiologische ei-
genschappen.

Een modern elastisch synthetisch rubber met een hoog fluorgehalte dat de 
chemische bestendigheid van Viton® fluorrubber nog overtreft. Met name de hoge 
bestendigheid tegen koolwaterstof houdende en paraffine bevattende middelen, 
polaire oplosmiddelen of ketonen onderscheidt dit materiaal. Dit materiaal wordt 
overal gebruikt waar zeer agressieve chemische stoffen een zeer hoge besten-
digheid vereisen.

Afdichtingen voor zowel 
Profiline hogedrukspuiten 
als voor speciale toepas-
singen.

Inzet in de reinigings-
industrie.

Inzet in de levensmidde-
lenindustrie

Geschikt voor het 
vernevelen van oplosmid-
del houdende vloeistoffen 
zoals remmen- en 
velgenreiniger, teer- en 
vlekken verwijderaar of 
onderhoudsmiddelen voor 
rubber.

Gebruikte elastomeren in GLORIA afdichtingen
Voor de keuze van de juiste GLORIA spuit, geeft de onderstaande informatie een algemene indruk over de bestendigheid van de verschillende 
elastomeer samenstellingen tegen de meest gangbare vloeistoffen.*  

*  De snelle ontwikkeling van onze hedendaagse techniek vereist een voortdurend verder ontwikkelen van de afdichtingen. Dit is noodzakelijk om aan de steeds stijgende verwachtingen van de reinigingsindustrie   
te blijven voldoen. Een bindende en gegarandeerde werking kan daarom niet uit de gedrukte informatie worden herleid.
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Specialisten voor de meest verschillen-
de toepassingen

Sproeivloeistoffen zijn een mengsel van verschillende stoffen waarvan de exacte samenstelling alleen bij de betreffende producent bekend is. Verder beïnvloeden omstandigheden van buiten af (buitentemperatuur, 
verwerkingstemperatuur van de vloeistof, werkdruk) de bestendigheid van het materiaal. De geschiktheid van de spuiten voor een bepaalde oplossing moet daarom vooraf door de gebruiker bij de producent van  
het middel gecheckt worden. De bovenstaande gegevens dienen slechts als richtlijn. Wij zijn graag bereid om de bestendigheid van onze spuiten met de door u gewenste oplossing te testen. Zo kunnen wij een 
langdurige probleemloze werking garanderen.

Product CleanMaster 
CM 05 / 10

CleanMaster  
Extreme EX 05 / 10

CleanMaster 
Extreme EX 100

CleanMaster  
CM 12 / 50 / 80

CleanMaster 
Performance 
PF 12 / 50

CleanMaster  
FOOD F 12

Materiaal tank Polyethyleen Polyethyleen Polyethyleen 
(Materiaal sproeikop: 
Polyoxymethyleen)

Polyethyleen Polyethyleen Polyethyleen

Geschikte 
vloeistoffen

•  Zure vloeistoffen 
tot pH-waarde 2

• Alkalische 
   vloeistoffen tot 
   pH-waarde 12

•  Zure vloeistoffen 
tot pH-waarde 4

• Alkalische 
   vloeistoffen tot 
   pH-waarde 11

• Oliehoudende 
   vloeistoffen

• Ontvettende 
   vloeistoffen

•  Zure vloeistoffen 
tot pH-waarde 4

• Alkalische 
   vloeistoffen tot 
   pH-waarde 11

• Oliehoudende 
   vloeistoffen

• Benzine, benzeen

• Alcohol

• Oplosmiddel-
   houdende 
   vloeistoffen 
   (koolwaterstoffen)

•  Zure vloeistoffen 
tot pH-waarde 2

•  Alkalische 
vloeistoffen tot 
pH-waarde 12

•  Zure vloeistoffen 
tot pH-waarde 2 

   Een bredere 
   afdekking van 
   middelen als het 
   CM assortiment

•  Alkalische 
vloeistoffen tot 
pH-waarde 9

• Oliehoudende   
   vloeistoffen

Geschikt voor 
het gebruik in de 
levensmiddelen ver-
werkende industrie 

• Citroenzuur 
• Zoutzuur tot 3%
•  Zwavelzuur tot 10%
•  Salpeterzuur tot 7%
• Azijnzuur
• Amoniak tot 10%
• Natronloog tot 50%
•  Natriumchloride 

oplossing tot 10%
• Afwasmiddel
•  Olie/oliehoudende 

vloeistoffen

Materiaal 
afdichtingen

EPDM Viton® Viton® Plus EPDM Viton® Siliconen VMQ

Bestendigheid van de      
GLORIA spuiten afhankelijk 
van pH-waarde
De pH-waarde is een aanduiding hoe zuur of 
alkalisch een middel is. Het geeft aan hoeveel 
waterstofinonen erin aanwezig zijn. Hierbij geldt, 
hoe lager de pH-waarde des te zuurder is de 
vloeistof. De pH-schaal loopt van 0 (= sterk zuur) 
tot 14 (=sterk alkalisch). Oplossingen waarvan de 
pH-waarde bij 7 ligt zijn zuur noch alkalisch, zij 
worden als neutraal omschreven. GLORIA biedt u 
een uitgebreide afdekking van de pH-schaal.

Voor het pH-bereik van 2 – 12 bieden wij u 
passende spuiten, die zeer geschikt zijn voor het 
betreffende zure of alkalische middel waarmee u 
wilt werken.
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CleanMaster
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CleanMaster
De hand- en drukspuiten van de GLORIA CleanMaster lijn, uitgerust 
met hoogwaardige EPDM afdichtingen, zijn zeer geschikt voor het 
vernevelen van zowel zure als alkalische reinigingsmiddelen en zijn 
breed inzetbaar.

De spuiten van de Performance-lijn overtuigen op het gebied van 
zuurhoudende middelen door een nog bredere afdekking van 
inzetbare mengsels. Dankzij de Viton® afdichtingen zijn de drukspui-
ten PF 12 en PF 50 de ideale hulp bij het werken met desinfectie- 

Maximale veiligheid

Uitgerust met hoogwaardige afdichtingen, een tank 
van sterk kunststof, een voetring voor een stevige 
stand en zuurbestendige onderdelen bieden onze 
apparaten maximale veiligheid tijdens het werken 
met de meest uiteenlopende middelen.

Dubbelwerkende precisiepomp

De handzame fijnsproeiers EX 05 en EX 10 alsmede 
de CM 05 en CM 10 bieden een dubbele prestatie 
en dubbel comfort: één keer indrukken zorgt voor 
twee krachtige nevels.

en reinigingsmiddelen alsmede met bouwchemische middelen.

Gecompleteerd wordt het breed inzetbare CleanMaster program-
ma door 3 robuuste handsproeiers van de Extreme-lijn. De EX 100 
is een specialist als het om het vernevelen van oplosmiddel 
houdende middelen gaat en is bestendig tegen benzine, benzeen, 
olie, alcohol en middelen die organische oplosmiddelen bevatten. 
De handige fijnsproeiers EX 05 en EX 10 zijn zeer geschikt voor  
het vernevelen van ontvettende middelen. 

Hoge rendementspomp

Kracht besparend en een langdurig sproeibeeld – de 
CleanMaster drukspuiten bouwen dankzij een uitste-
kende pompcapaciteit al met een paar keer pompen 
de benodigde werkdruk op.
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Scan de QR-code en vind met behulp van de gratis GLORIA productadviseur 
eenvoudig en snel het passende GLORIA artikel voor de door u gewenste toepassing

CleanMaster CM 05  
Art.-Nr.: 000607.0000
Krachtige handsproeier geschikt voor het vernevelen     
van zure en alkalische middelen

• Vulinhoud 0,5 L / tankinhoud 0,6 L
• EPDM afdichtingen
• Zure middelen (tot pH-waarde 2)
   Alkalische middelen (tot pH-waarde 12)
• Sterke kunststof tank
• Traploos instelbare sproeidop met een comfortabele grip
• Dubbelwerkende precisiepomp: 1x pompen = 2x sproeien
• Ergonomisch gevormde grip
• Extra stevige stand door uitgekiend ontwerp en voetring
• Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
• Transparante tank

CleanMaster CM 10  
Art.-Nr.: 000613.0000
Krachtige handsproeier geschikt voor het vernevelen     
van zure en alkalische middelen

• Vulinhoud 1,0 L / tankinhoud 1,1 L
• EPDM afdichtingen
• Zure middelen (tot pH-waarde 2)
   Alkalische middelen (tot pH-waarde 12)
• Sterke kunststof tank
• Traploos instelbare sproeidop met een comfortabele grip
• Dubbelwerkende precisiepomp: 1x pompen = 2x sproeien
• Ergonomisch gevormde grip
• Extra stevige stand door uitgekiend ontwerp en voetring
• Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
• Transparante tank

CleanMaster Extreme EX 05  
Art.-Nr.: 000608.0000
Fijnsproeier geschikt voor het vernevelen van zowel 
ontvettende als licht zure en alkalische middelen

• Vulinhoud 0,5 L / tankinhoud 0,6 L
• Viton® afdichtingen
• Zure middelen (tot pH-waarde 4)
   Alkalische middelen (tot pH-waarde 11)
• Sterke kunststof tank
• Traploos instelbare sproeidop van holle kegel naar straal
• Dubbelwerkende precisiepomp: 1x pompen = 2x sproeien
• Ergonomisch gevormde grip
• Extra stevige stand door uitgekiend ontwerp en voetring
• Transparante tank
• Oliebestendige uitvoering

CleanMaster Extreme EX 10  
Art.-Nr.: 000614.0000
Fijnsproeier geschikt voor het vernevelen van zowel 
ontvettende als licht zure en alkalische middelen
• Vulinhoud 1,0 L / tankinhoud 1,1 L
• Viton® afdichtingen
• Zure middelen (tot pH-waarde 4)
   Alkalische middelen (tot pH-waarde 11)
• Sterke kunststof tank
• Traploos instelbare sproeidop van holle kegel naar straal
• Dubbelwerkende precisiepomp: 1x pompen = 2x sproeien
• Ergonomisch gevormde grip
• Extra stevige stand door uitgekiend ontwerp en voetring
• Transparante tank
• Oliebestendige uitvoering
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CleanMaster CM 12  
Art.-Nr.: 000615.0000
Drukspuit geschikt voor het vernevelen van                   
zure en alkalische schoonmaakmiddelen

• Vulinhoud 1,25 L / tankinhoud 1,55 L
• EPDM afdichtingen
• Zure middelen (tot pH-waarde 2)
   Alkalische middelen (tot pH-waarde 12)
• Maximale werkdruk 3 bar
• Sterke kunststof tank
• Traploos instelbare sproeidop van holle kegel naar straal
• Hoge rendementspomp
• Ergonomisch gevormde grip
• Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Zeer stevige stand door voetring
• Transparante tank

CleanMaster Performance PF 12 
Art.-Nr.: 000616.0000
Oliebestendige drukspuit met een hoge bestendigheid 
tegen zure en alkalische schoonmaakmiddelen

• Vulinhoud 1,25 L / tankinhoud 1,55 L
• Viton® afdichtingen
• Zure middelen (tot pH-waarde 2) – een bredere afdekking   
   van middelen als de CM productlijn
   Alkalische middelen (tot pH-waarde 9)
• Maximale werkdruk 3 bar
• Sterke kunststof tank
• Traploos instelbare sproeidop van holle kegel naar straal
• Hoge rendementspomp
• Ergonomisch gevormde grip
• Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Zeer stevige stand door voetring
• Transparante tank
• Oliebestendige uitvoering
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CleanMaster Extreme EX 100  
Art.-Nr.: 000618.0000
Handdrukspuit geschikt voor het vernevelen van            
oplosmiddelhoudende vloeistoffen zoals remmen-           
en velgenreiniger, teer- en vlekkenverwijderaar of 
onderhoudsmiddelen voor rubber

• Vulinhoud 1,0 l / tankinhoud 1,3 l
• Viton®+ afdichtingen
• Zure middelen (tot pH-waarde 4)  
   Alkalische middelen (tot pH-waarde 11)
• Maximale werkdruk 3 bar
• Veiligheidsventiel
• Zeer bestendige transparante polyethyleen kunststof tank
• Zeer bestendige sproeikop van polyoxymethyleen
• Precisiepomp
• Stevige stand door speciaal ontworpen bodem
• Verstelbaar sproeibeeld van holle kegel naar straal
• Eenvoudig vullen door grote vulopening
• Transparante tank
• Bestand tegen benzine, benzeen, alcohol en vloeistoffen                    
   met organische oplosmiddelen
• Oliebestendige uitvoering

De drukspuit CleanMaster Extreme 
EX 100 met een vulinhoud van 1 liter 
is zeer bestand tegen zowel koolwa-
terstof- als paraffine houdende 
middelen en middelen die organi-
sche oplosmiddelen bevatten. De 
EX 100 is de ideale hulp als er zeer 
hoge eisen aan de bestendigheid 
worden gesteld. De tank van zeer 
bestendig polyethyleen, een sproei-
kop van polyoxymethyleen en  
afdichtingen van Viton® Plus zorgen 
ervoor dat de drukspuit ook bestand 
is tegen benzine, benzeen, alcohol 
en olie.

CleanMaster Extreme EX 100 –  
De expert voor oplosmiddelen

Scan de QR-code en vind met behulp van de gratis GLORIA productadviseur 
eenvoudig en snel het passende GLORIA artikel voor de door u gewenste toepassing
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NIEUW CleanMaster FOOD F 12 –  
De specialist in de levensmiddelenindustrie 

De FOOD F 12 is zonder enig bezwaar inzetbaar voor bedrijven 
die dagelijks in de voedingsindustrie werkzaam zijn. De spe-
ciale drukspuit werd door Eurofins Food Testing GmbH, een 
internationaal toonaangevend laboratorium onderzoeksbedrijf 
op het gebied van analyses voor de levensmiddelen en con-
sumptiegoederen industrie, op het gebied van het gebruik in de 
levensmiddelen verwerkende industrie overeenkomstig getest 
en vrijgegeven. 

Met een vulinhoud van 1,25 liter en een maximale werkdruk 
van 3 bar is de FOOD F 12 de ideale hulp als het om desinfec-
tie en reiniging van fabrieken, professionele keukens of kan-
tines gaat.

CleanMaster FOOD F 12 
Art.-Nr.: 000630.0000
Speciale drukspuit voor het gebruik in de                        
levensmiddelenindustrie

• Vulinhoud 1,25 L / Tankinhoud 1,55 L
• Maximale werkdruk 3 bar
• Sterke kunststof tank
• Hoogwaardige Siliconen VMQ-afdichtingen 
• Verstelbaar holle kegel sproeibeeld
• Hoge capaciteitspomp
• Veiligheidsventiel
• Stevige stand door voetring
• Transparante tank
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CleanMaster Performance PF 50 
Art.-Nr.: 000622.0000
Oliebestendige drukspuit met een hoge bestendigheid 
tegen zure en alkalische schoonmaakmiddelen

• Vulinhoud 5,0 L / tankinhoud 7,0 L
• Viton® afdichtingen
• Zure middelen (tot pH-waarde 2) – een bredere afdekking van 
   middelen als de CM productlijn
   Alkalische middelen (tot pH-waarde 9)
• Maximale werkdruk 3 bar
• Sterke kunststof tank
• Kunststof spuitstok met zuurbestendige vlakstraalsproeier
• Gewapende PVC slang
• Hoge rendementspomp
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Zeer stevige stand door voetring
• Transparante tank
• Schouderriem
• Verlengstuk (lengte 0,5 m)
• Oliebestendige uitvoering

CleanMaster CM 50 
Art.-Nr.: 000620.0000
Drukspuit geschikt voor het vernevelen van zure               
en alkalische reinigingsmiddelen

• Vulinhoud 5,0 L / tankinhoud 7,0 L
• EPDM afdichtingen
• Zure middelen (tot pH-waarde 2)  
   Alkalische middelen (tot pH-waarde 12)
• Maximale werkdruk 3 bar
• Sterke kunststof tank
• Kunststof spuitstok met zuurbestendige vlakstraalsproeier
• Gewapende PVC slang
• Hoge rendementspomp
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Zeer stevige stand door voetring
• Transparante tank
• Schouderriem
• Verlengstuk (lengte 0,5 m)

CleanMaster CM 80 
Art.-Nr.: 000625.0000
Drukspuit met een grote vulinhoud geschikt                  
voor het vernevelen van zure en alkalische                             
reinigingsmiddelen

• Vulinhoud 8,0 L / tankinhoud 12,2 L
• EPDM afdichtingen
• Zure middelen (tot pH-waarde 2)  
   Alkalische middelen (tot pH-waarde 12)
• Maximale werkdruk 3 bar
• Sterke kunststof tank
• Kunststof spuitstok met zuurbestendige vlakstraalsproeier
• Gewapende PVC slang
• Hoge rendementspomp
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Zeer stevige stand door voetring
• Transparante tank
• Schouderriem
• Verlengstuk (lengte 0,5 m)
• CE-markering

CleanMaster FOOD F 12 –  
De specialist in de levensmiddelenindustrie 

Scan de QR-code en vind met behulp van de gratis GLORIA productadviseur 
eenvoudig en snel het passende GLORIA artikel voor de door u gewenste toepassing



FoamMaster
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FoamMaster
Bij vele toepassingen in de professionele reiniging wordt gebruik 
gemaakt van reinigingsschuim. De te behandelen oppervlakte wordt 
hierbij niet heel erg vochtig gemaakt, in plaats daarvan wordt de te 
reinigen oppervlakte slechts door het schuim bevochtigd. Hierdoor 
wordt het vuil los of lost zelfs helemaal op. Na een bepaalde 
inwerktijd kan het schuim met de resterende vuildeeltjes probleem-
loos met schoon water worden weggespoeld.

De GLORIA FoamMaster drukspuiten zijn met een vulinhoud van 
resp. 1 en 5 liter en een maximale werkdruk van 3 bar effectieve 

Maximale veiligheid

Uitgerust met hoogwaardige Viton® afdichtingen, een 
tank van sterk kunststof, een voetring voor een stevige 
stand en hoogwaardige onderdelen bieden onze 
FoamMaster modellen maximale veiligheid tijdens het 
werken.

Schuimpatronen set

De 3 delige schuimpatronen set zorgt altijd voor de 
optimale schuimdikte – met weinig handelingen 
eenvoudig te verwisselen en door de verschillende 
kleuren eenvoudig van elkaar te onderscheiden.

Hoge rendementspomp

Krachtbesparend en een langdurig sproeibeeld –       
de FoamMaster drukspuiten bouwen dankzij een 
uitstekende pompcapaciteit al met een paar keer  
pompen de benodigde werkdruk op.

hulpmiddelen bij het schoonmaken van sanitair, zwembaden, 
professionele keukens, werkplaatsen, (vracht)auto’s of 
machines. 

Omdat voor de verschillende toepassingen een ander schuim 
sproeibeeld nodig is, kan de schuimdikte met de bijgeleverde 
schuimpatronen in een handomdraai worden aangepast. De speciaal 
ontwikkelde vlakstraalsproeier zorgt bovendien voor een gelijkmati-
ge verdeling van het reinigingsschuim. 

Scan de QR-code en vind met behulp van de gratis GLORIA productadviseur 
eenvoudig en snel het passende GLORIA artikel voor de door u gewenste toepassing
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FoamMaster FM 10 
Art.-Nr.: 000655.0000
Handdrukspuit om reinigingsschuim te maken en op        
te brengen. Speciaal ontworpen voor professionals

• Vulinhoud 1,0 L / tankinhoud 1,55 L
• Geadviseerde vulinhoud 0,75 L
• Pakkingen van bestendig Viton®

• Maximale werkdruk 3 bar
• Sterke kunststof tank 
• Vlakstraalsproeier met een sproeihoek van 110°
• Incl. 3 schuimpatronen voor het instellen van de gewenste 
   schuimdikte
• Hoge rendementspomp
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Extra stevige stand door uitgekiend ontwerp en voetring
• Transparante tank

FoamMaster FM 50  
Art.-Nr.: 000660.0000
Drukspuit om reinigingsschuim te maken en op te 
brengen. Speciaal ontworpen voor professionals

• Vulinhoud 5,0 L / tankinhoud 12,2 L
• Pakkingen van bestendig Viton®

• Maximale werkdruk 3 bar
• Sterke kunststof tank 
• Kunststof spuitstok met vlakstraalsproeier – sproeihoek 110°
• Incl. 3 schuimpatronen voor het instellen van de gewenste              
   schuimdikte
• Hoge rendementspomp
• Spiraalslang (lengte 2,5 m)
• Drukregelaar met manometer op de knijpkraan
• Afblaas-/veiligheidsventiel met geïntegreerde 
   compressoraansluiting (autobandenventiel)
• Stevige stand door voetring
• Transparante tank
• Schouderriem
• CE-markering 

Scan de QR-code en vind met behulp van de gratis GLORIA productadviseur 
eenvoudig en snel het passende GLORIA artikel voor de door u gewenste toepassing



Hogedruk-                
spuiten
Desinfectie, Ongedierte-
bestrijding, Reiniging



18

De GLORIA hogedrukspuiten van roestvrij staal hebben een uit-
gebreide uitrusting en staan garant voor een veilige en uiterst 
comfortabele werkwijze. In combinatie met de geschikte ver-
lengstukken kan een sproeihoogte tot 6 meter worden bereikt. 
Hierdoor zijn deze hogedrukspuiten optimaal geschikt voor het 
desinfecteren en schoonmaken van gebouwen of stallen. Door 
de Viton® afdichtingen zijn deze spuiten met name bestand 
tegen oliehoudende en agressievere sproei- en reinigingsmid-
delen en extreme temperatuursinvloeden.

Eenvoudig schoon te maken, lange levensduur en robuust – de 
roestvrij stalen hogedrukspuiten onderscheiden zich door een 
hoge schok- en slijtage- en roestbestendigheid. Dankzij deze 
kwaliteitseigenschappen voldoen deze Profiline modellen aan de 
hoogste eisen. Om de tank tegen corrosie te beschermen, zijn  

de roestvrij stalen hogedrukspuiten van een hoogwaardige 
kunststof binnen coating voorzien. Hierdoor wordt contact van 
agressieve middelen met de tank vermeden en het schoonma-
ken na gebruik vereenvoudigd.

Vanzelfsprekend zijn alle spuiten van het GLORIA Profiline 
assortiment TÜV- en GS gekeurd. Een bewijs voor de veilig-
heid tijdens gebruik en de lange probleemloze inzetbaar-
heid.

Hogedrukspuiten van roestvrij staal
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Profiline – uitrusting, comfort, veiligheid

Wijzermanometer voor 
constante werkdrukcon-
trole

Spiraalslang: lengte 5 
meter, voor nog meer 
flexibiliteit (Modelafhanke-
lijk ook los leverbaar)

Krachtige messing pomp: 
robuust en bestendig

Door de zeer complete uitrusting is het werken       
met de GLORIA Profiline spuiten comfortabel en
gebruiksvriendelijk. Of het nou een 5 of een            
10 liter model betreft, alle modellen hebben              
nuttige detailoplossingen en overtuigen door           
kwaliteit, veiligheid en gebruiksgemak. 

Grote vultrechter: eenvou-
dig vullen dankzij de 
grote vultrechter

Losse zeef: vangt de 
vuildeeltjes op, voorkomt 
het verstoppen van de 
sproeidop

Spuitstokhouder: 
beschermd de sproei-
dop tegen vervuiling en 
beschadiging

Draagriemset met schou-
derkussens voor comfor-
tabel werken

Compressoraansluiting: 
constante tankdruk voor 
langdurig werken zonder 
handmatig bijpompen.
(modelafhankelijk)

Spuitstok, vlakstraalspro-
eier en knijpkraan van 
messing: robuust en 
lange levensduur

Scan de QR-code en vind met behulp van de gratis GLORIA productadviseur 
eenvoudig en snel het passende GLORIA artikel voor de door u gewenste toepassing
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Hogedrukspuit 505 T Profiline 
Art.-Nr.: 000506.0000
Roestvrij stalen drukspuit voor het vernevelen                 
van desinfectie- en reinigingsmiddelen

• Vulinhoud 5,0 L / tankinhoud 8,0 L
• Viton® afdichtingen
• Oliebestendige uitvoering
• Maximale werkdruk 6 bar
• Roestvrij stalen tank, corrosievrij 
• Messing spuitstok (lengte 0,5 m)
• Messing vlakstraalsproeier type 8004e, 80°
• Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis
• Oliebestendige slang (lengte 1,35 m)
• Manometer op tank
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof)
• Stevige stand door voetring
• Schouderriem incl. schouderpolster
• Opbergvakje voor reserve dichtingen, sproeidoppen etc.
• Losse zeef voor vulopening voorkomt verstopping van de 
   sproeidop
• TÜV – GS gekeurd
• CE-markering

Hogedrukspuit 510 T Profiline  
Art.-Nr.: 000512.0000
Roestvrij stalen drukspuit voor het vernevelen                 
van desinfectie- en reinigingsmiddelen

• Vulinhoud 10,0 L / tankinhoud 13,7 L
• Viton® afdichtingen
• Oliebestendige uitvoering
• Maximale werkdruk 6 bar
• Roestvrij stalen tank, corrosievrij 
• Messing spuitstok (lengte 0,5 m)
• Messing vlakstraalsproeier type 8004e, 80°
• Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis
• Oliebestendige slang (lengte 1,35 m)
• Manometer op tank
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof)
• Stevige stand door voetring
• 2 eenvoudig instelbare draagriemen met schouderpolster, 
   draagbaar op de rug
• Opbergvakje voor reserve dichtingen, sproeidoppen etc.
• Losse zeef voor vulopening voorkomt verstopping van de 
   sproeidop
• TÜV – GS gekeurd
• CE-markering
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Hogedrukspuit 505 TK Profiline 
Art.-Nr.: 000506.2701
Roestvrij stalen drukspuit met geïntegreerde                
compressoraansluiting

• Vulinhoud 5,0 L / tankinhoud 8,0 L
• Viton® afdichtingen
• Oliebestendige uitvoering
• Maximale werkdruk 6 bar
• Roestvrij stalen tank, corrosievrij 
• Messing spuitstok (lengte 0,5 m)
• Messing vlakstraalsproeier type 8004e, 80°
• Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis
• Oliebestendige slang (lengte 1,35 m)
• Manometer op tank
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof)
• Stevige stand door voetring
• Schouderriem incl. schouderpolster
• Opbergvakje voor reserve dichtingen, sproeidoppen etc.
• Losse zeef voor vulopening voorkomt verstopping van de 
   sproeidop
• Met geïntegreerde compressoraansluiting
• TÜV – GS gekeurd
• CE-markering

Hogedrukspuit 510 TK Profiline  
Art.-Nr.: 000512.2700
Roestvrij stalen drukspuit met geïntegreerde                  
compressoraansluiting

• Vulinhoud 10,0 L / tankinhoud 13,7 L
• Viton® afdichtingen
• Oliebestendige uitvoering
• Maximale werkdruk 6 bar
• Roestvrij stalen tank, corrosievrij 
• Messing spuitstok (lengte 0,5 m)
• Messing vlakstraalsproeier type 8004e, 80°
• Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis
• Oliebestendige slang (lengte 1,35 m)
• Manometer op tank
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof)
• Stevige stand door voetring
• 2 eenvoudig instelbare draagriemen met schouderpolster, 
   draagbaar op de rug
• Opbergvakje voor reserve dichtingen, sproeidoppen etc.
• Losse zeef voor vulopening voorkomt verstopping van de 
   sproeidop
• Met geïntegreerde compressoraansluiting
• TÜV – GS gekeurd
• CE-markering
 

Scan de QR-code en vind met behulp van de gratis GLORIA productadviseur 
eenvoudig en snel het passende GLORIA artikel voor de door u gewenste toepassing

Scan de QR-code en vind met behulp van de gratis GLORIA productadviseur 
eenvoudig en snel het passende GLORIA artikel voor de door u gewenste toepassing
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Messing verlengstuk type 124 
Art.-Nr.: 000124.0000
•  Passend op hogedrukspuiten
• Binnendiameter 9 mm.
• Lengte 0,5 meter

Spuitstok 35 cm 
Art.-Nr.: 728311.0000
• Passend op de FoamMaster modellen
• Verhoogt het werkcomfort door verlengde reikwijdte
• Zwenkbare sproeikop

Messing verlengstuk type 109 
Art.-Nr.: 000109.0000
•  Passend op hogedrukspuiten
• Binnendiameter 9 mm.
• Lengte 0,7 meter

Messing telescopisch verlengstuk 
Art.-Nr.: 000131.0000
•  Passend op hogedrukspuiten
• Traploos uitschuifbaar van 0,5 tot 1,0 meter

Vlakstraalsproeier type 8002 E 
Art.-Nr.: 000111.0000
•  Ideaal voor oppervlaktebehandeling door constante 

sproeibreedte
• Sproeihoek 80°
• Doorstroomhoeveelheid 0,8 l./min. bij 3 bar

Messing telescopisch verlengstuk 
Art.-Nr.: 000132.0000
•  Passend op hogedrukspuiten
• Traploos uitschuifbaar van 1,0 tot 2,0 meter

Messing verlengstuk type 110 
Art.-Nr.: 000110.0000
•  Passend op hogedrukspuiten
• Binnendiameter 9 mm.
• Lengte 1,0 meter

Vlakstraalsproeier type 8004 E 
Art.-Nr.: 728258.0000
•  Ideaal voor oppervlaktebehandeling door constante 

sproeibreedte
• Sproeihoek 80°
• Doorstroomhoeveelheid 1,58 l./min. bij 3 bar

Vlakstraalsproeier type 6502 E 
Art.-Nr.: 728248.0000
•  Ideaal voor oppervlaktebehandeling door constante 

sproeibreedte
• Sproeihoek 65°
• Doorstroomhoeveelheid 0,8 l./min. bij 3 bar

Universele schuimsproeidop 
Art.-Nr.: 728305.0000
•  Passend op hogedrukspuiten
• Zeer geschikt voor desinfectie en reiniging
• Maximale werkdruk 3 bar

Spiraalslang 
Art.-Nr.: 727883.0000
•  Passend op hogedrukspuiten
• Voor flexibel en comfortabel werken
• Lengte 5,0 meter



23Scan de QR-code en vind met behulp van de gratis GLORIA productadviseur 
eenvoudig en snel het passende GLORIA artikel voor de door u gewenste toepassing

Heeft u vragen betreffende de GLORIA artikelen? Onze klantenservice helpt u graag: 
Telefoon: +31 (0)10 – 434 59 22 
Email: rk@imbemacleton.nl
Website: www.gloriagarten.de
YouTube kanaal: www.youtube.com/gloriagarten

GLORIA  
productadvies

Scan de onderstaande 
OR-code en vind met 
behulp van de gratis 
GLORIA product adviseur 
eenvoudig en snel het 
passende GLORIA artikel 
voor de door u gewenste 
toepassing.

Markeringsringen met doseerhulp
Passende markeringsringen maken het mogelijk de GLORIA spuiten te markeren door middel van een kleurcode. De geïntegreerde schaal 
vereenvoudigt het bijmengen van reinigingsmiddel concentraten door de aanduiding van de respectievelijke % mengverhouding.

Schuimpatronen set 
Art.-Nr.: 728524.0000
• Passend op de GLORIA FoamMaster modellen
• Voor het instellen van de gewenste schuimdikte:
   sterk (met 4 viltjes/zwart), middelmatig (met 3 
   viltjes/rood), weinig (met 2 viltjes/blauw) schuimend
• Eenvoudig en snel te verwisselen
• Door kleuronderscheid eenvoudig te herkennen
• Set van 3 patronen

Markeringsringen met doseerhulp  
Art.-Nr.: 728339.0000
• Passend op de CleanMaster CM 05 tot bouwjaar 
   2011 (Art.-Nr.: 000605.0000) en Extreme EX 05
• Set van 4 kleuren

Markeringsringen met doseerhulp  
Art.-Nr.: 728341.0000
•   Passend op de CleanMaster CM 12, CleanMaster 

Performance PF 12 en FoamMaster FM 10
• Set van 4 kleuren

Markeringsringen met doseerhulp  
Art.-Nr.: 728340.0000
•  Passend op de CleanMaster CM 10 en tot bouwjaar 
   2011 (Art.-Nr.: 000605.0000) Extreme EX 10
• Set van 4 kleuren

Markeringsstrips 
Art.-Nr.: 728813.0000
•   Passend op de CleanMaster CM 05 en CM 10
• Set van 4 kleuren

GLORIA servicedesk



Deze catalogus werd u aangeboden door:
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