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Het productaanbod van 
de klassieker
voor hotels & restaurants, cafés & bistro's, slagerijen & 
bakkerijen, kinderdagverblijven & scholen



DE KLASSIEKER UIT HET ASSORTIMENT VAN DR. WEIGERT

De naam zegt het al: 

Gastro Star
Gastro Star is de hygiënespecialist voor de horeca met de volledige kennis en  

ervaring van de wetenschappelijke laboratoria van Dr. Weigert achter zich. 

Onze producten zijn speciaal voor de horeca ontwikkeld en onze service is tot in 

de puntjes op u en uw behoeften toegespitst. We gaan met u in gesprek, zijn  

bekend met de uitdagingen in de horeca en weten dat alleen een vlekkeloze  

bedrijfsvoering een rendabele is. 

Gastro Star is de klassieker uit het assortiment van Dr. Weigert en de reinigings-

partner waar u altijd van op aan kunt.

Gewoon een schone zaak:
voor elke branche de juiste oplossing.

Niet elke zaak is hetzelfde. Elke branche, en elke ondernemer, heeft te maken 

met andere uitdagingen. Daarom worden er ook verschillende eisen gesteld   

 aan de toepasselijke reinigings- en hygiëneproducten.

Of het nu in hotels en restaurants, cafés en bistro's, 

bakkerijen en slagerijen of kinderdagverblijven en scholen 

is – Gastro Star heeft in zijn uitgebreide productaanbod 

oplossingen voor elke hygiëne-uitdaging, elke machine 

(ongeacht fabrikant) en elke branche. En dit allemaal met 

de bekende kwaliteit van Dr. Weigert.
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Machinale reiniging

Glazen & bistrovaatwerk

PRODUCT BESCHRIJVING VERPAKKING INHOUD ARTIKELNR.

FR 30
Verwijdert drankresten, met optimale materiaalbe-

scherming voor hoogwaardig glaswerk en decoraties. 

Zonder actief chloor - voor geurneutrale glazen.

Drum 250 kg 313013

Jerrycan 12 kg 313030

Glazenreiniger

Vloeibaar concentraat

FR 40
Met bijzondere formule en geurneutrale oxi-kracht. 

Verwijdert alle soorten drankresten, inclusief licht op-

gedroogde thee- en koffieresten, op effectieve wijze.

Jerrycan 12 kg 314830

Glazen- en 
bistroreiniger

Vloeibaar concentraat

FR 45
De geoptimaliseerde formule met een nieuw systeem 

met complexvormers. Verwijdert alle soorten 

drankresten op glazen en licht aangekoekte  

etensresten op vaatwerk en bestek. 

Ook geschikt voor hard water.

Drum 240 kg 338113

Jerrycan 24 kg 338126

Glazen- en 
bistroreiniger ‘Plus’

Jerrycan 12 kg 338130

Vloeibaar concentraat
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DE KLASSIEKER UIT HET ASSORTIMENT VAN DR. WEIGERT

Het nieuwe etiket  
voor de horeca
Reinigingsmiddelen, naspoelmiddelen, ontkalkers?  

Voor pannen, bestek of glazen? 

Voor de machinale of handmatige reiniging? Het juiste reinigingsmiddel 

dan wel het juiste product herkent u dankzij onze nieuwe overzichtelijke 

etiketten in een oogopslag. Verwisseld? Onmogelijk. 



Machinale reiniging

Vaat

PRODUCT BESCHRIJVING VERPAKKING INHOUD ARTIKELNR.

FR 300
Verwijdert effectief opgedroogde koffie- en theeresten, 

andere vlekken en licht aangekoekte etensresten van 

glazen, vaatwerk en bestek. 

Met actief chloor. Ook geschikt voor aluminium.
Speciale reiniger

Vloeibaar concentraat

FR 8400
Verwijdert betrouwbaar resten en alle soorten 

sterkere verontreinigingen en zorgt voor een 

hygiënisch spoelresultaat. Ook uitermate geschikt 

voor koffie- en theeserviesgoed. 

Met actief chloor.

Drum 260 kg 313313

Jerrycan 25 kg 313326

Universele reiniger

Vloeibaar concentraat

Jerrycan 12 kg 313330

FR 8700
Verwijdert betrouwbaar resten en alle soorten 

sterkere verontreinigingen en zorgt voor een 

hygienisch spoelresultaat. Ook uitermate geschikt 

voor koffie- en theeserviesgoed. 

Met actief chloor. Met een speciale formule voor het 

gebruik in combinatie met hard water.

Drum 270 kg 315113

Jerrycan 25 kg 315126

Universele reiniger 
‘Plus’

Jerrycan 12 kg 315130

Vloeibaar concentraat

FR 6100
Met intensieve reiniging voor bijzonder hardnekkige 

resten en aangebrande etensresten. Verwijdert 

hardnekkige zetmeelresten zonder residuen.

Drum 250 kg 313213

Jerrycan 25 kg 313226

Intensieve reiniger Jerrycan 12 kg 313230

Vloeibaar concentraat

FR 6800
Een vaatwasmiddel met EU-Ecolabel en met een 

speciale formule voor een krachtige verwijdering van 

zetmeel. Verwijdert ook hardnekkige zetmeelresten 

zonder residuen.

Zonder actief chloor.

Drum 280 kg 315013

Jerrycan 25 kg 315026

Intensieve reiniger 
‘Plus’

Vloeibaar concentraat
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Drum 270 kg 313113

Jerrycan 25 kg 313126

Jerrycan 12 kg 313130



Machinale reiniging

Poeder- en speciale reinigers

PRODUCT BESCHRIJVING VERPAK-

KING

INHOUD ARTIKELNR.

PR 30
Verwijdert effectief opgedroogde koffie- en theeresten, 

andere vlekken en licht aangekoekte etensresten van 

glazen, vaatwerk en bestek. 

Met actief chloor. Ook geschikt voor aluminium.

Emmer 25 kg 313566

Emmer 10 kg 313576

Universele reiniger

Poeder

FR 65
Verwijdert eiwit- en deegresten, vetten en oliën 

bijzonder effectief. Ontwikkeld als speciale reiniger 

voor gebruik in spoelmachines voor pannen en 

apparaten. Met hoogwaardige materiaalbescherming.

 Ook geschikt voor aluminium. Zonder actief chloor.

Drum 270 kg 313413

Jerrycan 25 kg 313426

Speciale reiniger met 
aluminiumbescher-
mende formule

Vloeibaar concentraat

PR 65
Verwijdert eiwit- en deegresten, vetten en oliën 

bijzonder 

effectief. Ontwikkeld als speciale reiniger voor gebruik 

in 

spoelmachines voor pannen en apparaten. Met hoog-

waardige materiaalbescherming.

Ook geschikt voor aluminium. Zonder actief chloor.

Emmer 25 kg 313766

Speciale reiniger met 
aluminiumbescher-
mende formule

Poeder

PR Ultra
Verwijdert bijzonder doeltreffend sterke 

verontreinigingen, zoals bijvoorbeeld zetmeel en 

eiwitten. Geschikt voor vaatwerk van porselein, 

kunststof, glas en roestvrij staal en voor bestek.

Zonder actief chloor.

Fles 12 x 1 kg 317287

Basisreiniger

Poeder
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Machinale reiniging

compact-systeem

PRODUCT BESCHRIJVING VERPAKKING INHOUD ARTIKELNR.

CP 100
Verwijdert betrouwbaar resten en alle soorten sterkere 

verontreinigingen en zorgt voor een hygiënisch 

spoelresultaat. Bijzonder geschikt voor koffie- en 

theeserviesgoed. 

Met actief chloor. 

Dosering via alle weigomatic® compact-doseer-

apparaten. 

Cartouche 2 x 5 kg 315372

Universele reiniger

Poeder

CP 140
Met intensieve reiniging voor bijzonder hardnekkige 

resten en aangebrande etensresten. Verwijdert 

hardnekkige zetmeelresten zonder residuen.

Dosering via alle weigomatic® compact-doseer-

apparaten.

Cartouche 2 x 5 kg 315272

Intensieve reiniger

Poeder

weigomatic®

compact 
SMART basic

Doseerstation met cartouchesysteem voor de 

dosering van Gastro Star compact-reinigings-

middelen en Gastro Star-naspoelmiddelen met een 

hoge concentratie aan vaatwasmachines.

Voor vaatwasmachines van alle grootten. Weinig ruim-

te nodig vanwege modulaire en compacte constructie, 

zuinige en efficiënte dosering.

weigomatic®

compact 
SMART basic

D082300
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Machinale reiniging

Naspoelmiddelen

PRODUCT BESCHRIJVING VERPAKKING INHOUD ARTIKELNR.

K 1
Universeel inzetbaar en pH-neutraal naspoelmiddel 

voor glazen, vaatwerk en apparatuur.

Voor een optimaal droogresultaat, zonder vegen en 

strepen.Naspoelmiddel

Vloeibaar concentraat

K 2
Universeel inzetbaar zuur naspoelmiddel voor glazen, 

vaatwerk en apparatuur. 

Speciaal geschikt voor vaatwerk van kunststof.

Geschikt voor hard water.

Drum 200 kg 313913

Jerrycan 10 l 313930

Naspoelmiddel

Vloeibaar concentraat

K 3
Zwak zuur naspoelmiddel, speciaal voor gebruik in 

glazenspoelmachines. Glazen worden droog zonder 

vegen en strepen. Het schuim van getapt bier blijft 

behouden.

Jerrycan 10 l 314030

Naspoelmiddel voor 
glazen

Vloeibaar concentraat

K 4
Bijzonder schuimremmend naspoelmiddel met hoge 

concentratie.

Geschikt voor zowel vaatwassers als spoelmachines 

voor apparaten.

Dosering via alle weigomatic® compact 

doseerapparaaten.

Jerrycan 10 l 314730

Fles 6 x 2 l 314759

Speciaal naspoel-
middel

Vloeibaar concentraat
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Drum 200 kg 313813

Jerrycan 20 kg 313826

Jerrycan 10 l 313830



Keukeninrichting & 
toepassingsgebieden
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Toepassingsgebied Product

1 Spoelmachine

2 Voorreiniging

3 Bestekinweekwagen

4 Vloer

5 Vloerafvoer

6 Handreinigingen  
-desinfectie

7 Oppervlaktereinigingen 
-desinfectie

8 Combisteamer

9 Koffiemachine

10 Koeling

11 Kookzone

12 Friteuse

13 Fornuis

14 Grillplaat

15 Kippenbraadpan

16 Afzuigkap

17 Trolley

18 Glazen flessen

19 Koffie- /espresso 
maschine

20 Transportwagen

21 Meubilair

22 Oppervlak van roestvrij 
staal

Onze doseeroplossingen:

weigomatic® compact SMART basic

neomatik® WSG 2

neomatik® ZMW 1 compact

neomatik® ZMW 4 compact

neomatik® HSG / HSG plus

neomatik® easyDOS

triformin® 
dispenser silver / basic / foam 1.0

triformin® dispenser silver / basic / 
touchless 0.5

Onze diensten:

Produktinformatiebladen

Veiligheidsinformatiebladen

Gebruiksaanwijzingen

Reinigings- en ontsmettingsplannen

Huidbeschermingsplannen

Aantekeningen

Persoonlijke beschermingsmiddelen, 
gebruiks- en doseerhulpmiddelen 
(opzetstukken, sproeier, opvangbak, 
aftapkraan, enz.)

1

2

3

4

6

7

8
9

10

12

11

13 14

15

16

17

18

19
20

21

22
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Handmatige reiniging

Vaat en oppervlakken

PRODUCT BESCHRIJVING VERPAKKING INHOUD ARTIKELNR.

CitroClean Geconcentreerd handspoelmiddel met aangename 

citrusgeur. 

Universeel inzetbaar.  

 

Effectief en zuinig in gebruik.

Jerrycan 10 l 347330

Fles 12 x 1 l 347349

Universeel spoelmid-
del voor vaat, opper-
vlakken en apparatuur

Vloeibaar concentraat

UniClean Uitstekende reiniger met sterk vetoplossend 

vermogen. Verwijdert ook hardnekkige veront-

reinigingen. Voor apparaten, bakken, afzuigkappen 

en oppervlakken.

Door materiaalbeschermende formule universeel 

inzetbaar.

Universele hoogwaar-
dige reiniger

Vloeibaar concentraat

EK
Speciale reiniger voor het verwijderen van kalk-

aanslag en opgehoopte vet- en vuilresten in 

vaatwassers. 

 

Ook geschikt voor kookketels en waterkokers. 

Te gebruiken voor het ontkalken van vaatwerk, zowel 

in vaatwassers als bij dompelreiniging. 

Jerrycan 12 kg 314130

Ontkalker

Vloeibaar concentraat

GrillClean
Intensieve krachtige reiniger voor het verwijderen 

van vet- en olieresten in grill-apparaten, friteuses en 

ovens. 

Verwijdert zelfs aangebrande en verkoolde resten op 

een effectieve manier.

Jerrycan 10 l 329330

Fles 12 x 0,75 l 329347

Intensieve  
grillreiniger

Vloeibaar concentraat
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Handmatige reiniging en desinfectie

Oppervlakken en handhygiëne

PRODUCT BESCHRIJVING VERPAKKING INHOUD ARTIKELNR.

neoform® K 
plus*

Desinfecterend reinigingsmiddel voor oppervlakken 

en apparaten. Zonder parfum en kleurstoffen.

Bacterie-, gist- en beperkt virusdodend.

Voor gecombineerde reiniging en desinfectie in één 

schoonmaakbeurt met uitstekende reinigings-resul-

taten en een veilige ontsmetting. Opgenomen in de 

desinfectielijst van de IHO**. VAH***-geregistreerd. 

Ook geschikt voor gebruik in combinatie met de doek-

jesdispenser neoform ® wipes RTF van Dr. Weigert.

Gecombineerd 
reinigings- en 
desinfectiemiddel

Vloeibaar concentraat

neoform® 
K Spray*

Snelwerkend desinfectiemiddel voor Oppervlakken 

en apparatuur. Bacterie-, gist-, schimmel-, beperkt

virusdodend EN effectief tegen noro- en rotavirussen.

Voor een snelle desinfectie van vooraf gereinigde 

werkoppervlakken en apparaten. Droogt zonder resi-

duen, naspoelen niet nodig. Opgenomen in de 

desinfectielijst van de IHO**. VAH***-geregistreerd. 

Ook geschikt voor gebruik in combinatie met de doek-

jesdispenser neoform ® wipes RTF van Dr. Weigert.

Fles 12 x 0,75 l 564647

Snelwerkend 
desinfectiemiddel 
met alcohol

Gebruiksklare 
oplossing

neoform® 
wipes RTF
Doekjesdispensersys-
teem voor eenmalig 
gebruik voor toepas-
sing in combinatie met 
oppervlak-desinfectie-
middelen

Desinfectie van oppervlakken en apparaten te gebrui-

ken in combinatie met ® K sprint, neoform® K plus 

of andere geschikte oppervlakdesinfectiemiddelen 

van Dr. Weigert in voedselverwerkende bedrijven en 

grootkeukens.

Veelzijdig inzetbaar, compatibel met neoform® K 

sprint* en goedgekeurd voor norm EN 16615.

triformin® 
wash pure
Bodylotion 

 

Voor een verzorgende reiniging van handen en het 

lichaam. Zeer goede huidtolerantie, dermatologisch 

getest. In het bijzonder geschikt voor normale en dro-

ge huid. Zonder parfum en kleurstoffen, met verzor-

gende revitaliserende componenten en hydraterende 

glycerine. Zonder zeep of alkaliën. Dosering via de 

triformin® dispenser 1.0 en 0.5.

Jerrycan 5 l 318335

Fles 10 x 1 L 318348

Fles 20 x 0,5 l 318363

 

 

 * Wees voorzichtig bij het gebruik van desinfectiemiddelen. Lees voor gebruik steeds het etiket en de productinformatie.

 ** Het Duitse ‘Industrieverband für Hygiene und Oberflächenschutz’

 ***  Het Duitse ‘Verbund für Angewandte Hygiene’
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Jerrycan 10 l 322330

Jerrycan 5 l 322335

Fles 6 x 2 l 322342

Doos 8 doekjes 
dispenser 
met doe-
krol (115 
doekjes)

421395



Efficiënte dosering

PRODUCT BESCHRIJVING ARTIKELNR.

weigomatic®

basic clean

Slangpomp met aanzuiginrichting en tankinlaat van roestvrij staal voor de 

reinigerdosering in traditionele vaatwassers, glazenspoelmachines en 

doorschuifvaatwassers. 

D 070273

weigomatic® 
basic rinse

Slangpomp met aanzuiginrichting en terugslagklep van roestvrij staal voor de 

dosering van naspoelmiddel in traditionele vaatwassers, glazenspoelmachines 

en doorschuifvaatwassers.

D 070276

neomatik®

WSG 2

Stationair wandsproeiapparaat voor aanmaken en verstuiven van gebruiksklare 

oplossingen van reinigings- en desinfectiemiddelen. Twee reinigings- of 

desinfectiemiddelconcentraten kunnen op het apparaat worden aangesloten, 

de dosering gaat via een injector, met sproeipistool, jerrycanhouder en 20 m 

drukslang. 

Voor montage aan de muur.

D 070440

neomatik®

ZMW compact

Compact bijmengapparaat voor het aanmaken van gebruiksklare reinigings- en 

desinfectiemiddeloplossingen, voor het direct vullen van gootstenen of emmers. 

Op het apparaat kunnen één of vier reinigingsmiddelconcentraten worden 

aangesloten. Met handige aansluitingen kunnen de apparaten eenvoudig op 

elkaar worden aangesloten. 

 

Voor montage aan de muur.

ZMW 1
D 070414

ZMW 4
D 070424

neomatik®

HSG

Handschuimapparaat voor het opschuimen en opsproeien van gebruiksklare 

reinigings- en desinfectiemiddeloplossingen uit concentraten, met rechtstreekse 

wateraansluiting. Inhoud 1,4 l. 

neomatik® HSG plus-uitvoering voor bijzonder zware omstandigheden.

HSG
D 070445

HSG plus
D 070447

neomatik®

easyDOS

Handpomp voor de eenvoudige, veilige en directe dosering van reinigingsmid-

delconcentraten in open reservoirs (bijv. emmer of gootsteen). Exact instelbare 

doseerhoeveelheid (10 - 30 ml), eenvoudige wandmontage, zonder stroom- en 

wateraansluiting.

980854

triformin®

dispenser

Voor de dosering van triformin®-producten van Dr. Weigert

• triformin® dispenser 1.0 silver voor dosering uit 1l-flessen; geschikt voor 

vaatwasser
981052

• triformin® dispenser 0.5 silver voor dosering uit 500ml-flessen; geschikt voor 

vaatwasser
981022

• triformin® dispenser 1.0 basic voor dosering uit 1l-flessen 981053

• triformin® dispenser 0.5 basic voor dosering uit 500ml-flessen 981023
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Efficiënte dosering

PRODUCT BESCHRIJVING ARTIKELNR.

neomatik®

druksproeier

Voor het sproeien van verdunde reinigings- en desinfectiemiddeloplossingen. 

De drukopbouw geschiedt door middel van pomphendels. Inclusief 

sproeiverlenging. Vulinhoud: 1,5 l.

980851

Sproeier met 
verlengstuk

Sproeier met verlengstuk voor een comfortabel gebruik van neodisher® Combi-

Clean en Gastro Star GrillClean op lastig bereikbare plaatsen.  

Aansluiting direct op de jerrycan ook mogelijk, onhandig bijvullen van sproei-

flessen niet langer nodig.

Voor 0,75l-fles 

980205

Voor 5l- of  
10l-jerrycan 

980207

Sproeikop Sproeier voor gebruiksklare concentratie in 750 ml flessen 950007

Doseeropzetstuk Doseeropzetstuk met schroefdraad voor directe dosering uit de 1l-fles, 

vulinhoud van 5 ml tot 20 ml. 

Uit een 2l-greepfles, dosering 20 ml.

950025

920431

Drukdispensers, 
jerrycan- en drum-
pompen

Opzetstuk voor handpompen met schroefdraad voor directe dosering uit 

jerrycans en drums

• Jerrycanpomp 

Voor 5l-, 10l- en 12kg-jerrycan (30 ml dosering)

• Jerrycanpomp 

Voor 20l- en 20kg- tot 25kg-jerrycan (30 ml dosering) 

• Handpomp voor drums

980701

980700

980308

Aftapkraan Aftapkraan met schroefdraad voor het eenvoudig vullen van kleine verpakkin-

gen:

• Aftapkraan voor 5l-, 10l- en 12kg-jerrycan

• Aftapkraan voor 20l- en 20kg- tot 25kg-jerrycan

• Aftapkraan voor drums

980004
980003
980002

Schroeftuit Opzettuit met schroefdraad voor het eenvoudig vullen van ingebouwde contai-

ners:

• Schroeftuit voor 5l-, 10l- en 12kg-jerrycan

• Schroeftuit voor 20l- en 20kg- tot 25kg-jerrycan 
981011
981010

Jerrycan- en 
drumopener

Opener van kunststof voor eenvoudig openen van jerrycans en drums. 981008

 

Persoonlijke 
beschermings-
middelen

Optimale bescherming bij het werken met reinigings- en desinfectiemiddelen:

•  Veiligheidshandschoenen 

•  Veiligheidsbril

•  Opbergdoos voor persoonlijke beschermingsmiddelen

988005
988006
988008
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Product Eigenschap     Drink-

    glazen

   Vaat/

   bestek

  Appa-

  raten

Aluminium Totale water-

hardheid in ºd

Gastro Star  FR 30 Glazenreiniger < 8,4

Gastro Star FR 40 Glazen- en bistroreiniger < 8,4

Gastro Star  FR 45 Glazen- en bistroreiniger ‘Plus’ > 14

Gastro Star  FR 300 Speciale reiniger > 14

Gastro Star  FR 8400 Universele reiniger < 14

Gastro Star  FR 8700 Universele reiniger ‘Plus’ > 14

Gastro Star  FR 6100 Intensieve reiniger < 14

Gastro Star  FR 6800 Intensieve reiniger ‘Plus’ > 14

Gastro Star PR 30 Universele reiniger > 14

Gastro Star FR 65
Speciale reiniger voor spoelmachines 

voor pannen en apparaten
< 14

Gastro Star  PR 65
Speciale reiniger voor spoelmachines 

voor pannen en apparaten
< 14

Gastro Star  PR Ultra Basisreiniger -

Gastro Star CP 100 Universele reiniger < 14

Gastro Star  CP 140 Intensieve reiniger < 14

Gastro Star  K 1 Neutraal universeel naspoelmiddel < 8,4

Gastro Star  K 2 Zuur universeel naspoelmiddel > 14

Gastro Star  K 3 Naspoelmiddel voor glazen < 8,4

Gastro Star  K 4 Speciaal naspoelmiddel < 3

Producten voor machinale 
reiniging
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Product Eigenschap   Vaat/

  bestek

  Appa-

  raten

Opper- 

vlakken

Aluminium Verpakkingsfor-

maat

Gastro Star CitroClean Universeel spoelmiddel
10 l 

12 x 1 l

Gastro Star UniClean
Universele hoogwaardige 

reiniger

10 l 

Gastro Star EK Ontkalker
12 kg

Gastro Star  GrillClean Intensieve grillreiniger
10 l

12 x 0,75 l

neoform® K plus1 Gecombineerd reinigings- en 

desinfectiemiddel

10 l

5 l

6 x 2l

neoform® K Spray1
Snel werkend 

desinfectiemiddel met 

alcohol

12 x 0,75 l

Producten voor handmatige 
reiniging

= geschikt

= beperkt geschikt

FR - Vloeibare reiniger

PR - Poederreiniger

CP - compact-reiniger

K - Naspoelmiddel

1 Gebruik het desinfectiemiddel voorzichtig. Lees voor gebruik steeds het etiket en de productinformatie. 
2  Bij geanodiseerd aluminium de materiaalcompatibiliteit voor gebruik testen. 
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www.gastro-star.eu
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Kwaliteit die écht loont:
optimaal schoon resultaat,  

zonder dubbel spoelen,  
laag verbruik   

en perfecte service.
Het origineel waarop u kunt vertrouwen.

Hygiëne met Systeem 


