
 

Uw TOTAALLEVERANCIER van reinigingsproducten!  

Ons ruime assortiment producten voor lekkages en spillages zijn uit voorraad 

leverbaar. De absorptiemiddelen knappen heel eenvoudig het vuile werk voor u 

op. Als specialist hebben wij altijd de beste oplossing voor u! Het is ons werk om u 

te helpen het uwe te doen. We blijven zoeken naar nieuwe manieren om u veiliger 

en schoner te laten werken. Wij zien het zo: als onze producten uw problemen 

oplossen, dan blijft u terugkeren bij Heesen-ICA BV ’s-Hertogenbosch. 

                            Actie flyer 2019 

 

MAT 214: Actieprijs € 145,00 (100 matten) 

PIG® Stat-Mat® Matten. Absorbeert veilig brandstoffen en oplosmiddelen. 

Speciaal behandeld om het risico van elektrostatische ontlading te beperken; 

verpakt in speciale zakken die elektrstatische lading afvoeren om de opbouw van 

statische lading tegen te gaan. Voldoet aan de normen van NFPA 99 voor afvoer 

van statische lading en oppervlakteweerstandsvermogen. Bekleed de planken 

waarop u brandbare vloeistoffen opslaat met deze matten om het risico van 

statische ontlading te beperken.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Afmeting: 38 cm B x 51 cm L, 100 matten, Absorbeert tot 83,6 l/zak.  

Deze aanbieding is geldig tot 1 oktober 2019.      
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mailto:073-6417365
mailto:info@heesen-ica.nl
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Kmh4aNIR&id=9E534BB5079A95107301E191A239DC093E3C5299&thid=OIP.Kmh4aNIROlffYAWeMU1MwAEyDM&mediaurl=https://www.prsm.com/media/bkddnxvhz.690.jpg&exph=460&expw=690&q=new+pig&simid=608038221948456886&selectedIndex=1


 

MAT 242: Actieprijs € 81,00 (1 rol 18 meter) 

PIG® Rip-&-Fit® Universele Rollen. Pas uw mat aan uw ruimte aan. Dankzij de 

perforatierand kunt u de mat op maat afscheuren en deze aanpassen aan uw 

ruimte. Ze hebben dezelfde constructie, duurzaamheid en hetzelfde absorberend 

vermogen als de traditionele PIG Matten.                                                                     

Afmeting: 38 cm B x 18 m L, 1 Rol, Absorbeert tot 29,7 L/doos. 

Deze aanbieding is geldig tot 1 oktober 2019.      

 

MAT 284: Actieprijs € 107,00 (1 rol 24 meter)   

PIG® 4 in 1® Mat in Dispenserdoos. Overtreft altijd alle verwachtingen. Deze 

absorptiemat bestaat uit 8 lagen prolypropeen en kan worden ingezet als 

poestdoek, rol, sok en Mat. Slijtbestendig, zelfs als er veel mensen over heen 

lopen, laat geen vloeistof- of vezelresten achter. Om de 5 cm geperforeerd, zodat 

het materiaal gemakkelijk kan worden los gescheurd.                                                                                                                                                                                                                       

Afmeting: 41 cm B x 24 m L, 1 Rol,  Absorbeert tot 34,8 L/doos. 

Deze aanbieding is geldig tot 1 oktober 2019.      

Telefoon 073-6417365 ● E-mail: info@heesen-ica.nl ● website: www.heesen-ica.nl 
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MAT 412: Actieprijs € 144,00 (125 matten) 

PIG Universal Mediumweight Mat. Ideaal voor alledaagse werkzaamheden. 

Alledaagse onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden zijn eenvoudig met 

mediumweight PIG matten en -rollen. Gebruik matten om druppels op te vangen 

en spillages op te nemen en rollen voor grotere oppervlakken en spuitnevel.                                                                                                                                                        

Afmeting: 38 cm B x 51 cm L, 125 Matten, Absorbeert tot 82,3 L/zak.    

Deze aanbieding is geldig tot 1 oktober 2019.      

 

4048: Actieprijs € 157,00 (40 sokken) 

Pig Blue Sokken. vormen een dam waarmee voorkomen wordt dat gemorste 

vloeistoffen zich verspreiden. SOK: Gebruik een sok voor kleine hoeveelheden 

gemorste vloeistof die op olie is gebaseerd of voor onderhoud.                                                                                                                                                                                     

Afmeting: 8 cm diam. x 122 cm L, 40 sokken, 112 L doos. 

Deze aanbieding is geldig tot 1 oktober 2019.      

Telefoon 073-6417365 ● E-mail: info@heesen-ica.nl ● website: www.heesen-ica.nl                      
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PLP213-1: Actieprijs € 25,00 (1 zak 18,1 kg) 

PIG Dri Strooimiddel. 100% gerecycled en silicavrij. Een silica-vrij alternatief voor 

klei: de 100% gerecyclede PIG Dri korrels zijn ook eenvoudiger in het gebruik en 

werken snel. Ideaal als milieuvriendelijke producten vereist zijn. Absorbeert 

oliën, koelvloeistoffen, oplosmiddelen en water.  

Inhoud: 18.1 kg zak, 1 zak,  Absorbeert tot 18,9 L/zak. 

Deze aanbieding is geldig tot 1 oktober 2019.      

 

WIP 218: Actieprijs € 105,00 (1000 doeken) 

PIG Maintenance Doeken. Uitstekende, goedkope doekjes voor dagelijks gebruik. 

Deze Onderhoudsdoeken zijn met nylon versterkt, pluizen vrijwel niet en zijn 

ideaal voor vloeistoffen in de industrie.                                                                                               

Afmeting: 30 cm B x 33 cm L, 50 doeken, 20 pakken/karton. 1000 Blauw. 

Deze aanbieding is geldig tot 1 oktober 2019.      

Telefoon 073-6417365 ● E-mail: info@heesen-ica.nl ● website: www.heesen-ica.nl 
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WIP303: Actieprijs € 172,00 (1000 doeken wit) 

PIG Heavy-Duty Doeken. Perfect voor dagelijkse zware klussen. Sterk, vrijwel niet-

pluizend en bestand tegen oplosmiddelen. Prima voor het schoonmaken van 

machines en ruwe onderdelen, maar zacht genoeg voor uw huid.                                                                                                                            

Afmeting: 30 cm B x 33 cm L, 50 doeken/pak, 20 pakken/karton. 1000 Wit. 

Deze aanbieding is geldig tot 1 oktober 2019.      

 

WIP455: Actieprijs € 70,00 (300 doeken wit) 

PIG Disposable Wiping Doeken. Perfect voor nauwkeurig schoonmaken van gladde 

oppervlakken. Perfect voor poetsen en het verwijderen van slijpvuil zonder 

krassen te maken nadat u onderdelen hebt gefreesd of om een oppervlak voor de 

laatste keer schoon te vegen voordat u gaat verven.                                                                                                          

Afmeting: 33 cm B x 33 cm L, 25 doeken/pak, 12 pakken/karton, 300 Wit. 

Deze aanbieding is geldig tot 1 oktober 2019.      

Telefoon 073-6417365 ● E-mail: info@heesen-ica.nl ● website: www.heesen-ica.nl 
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Afrikalaan 14a, 5232 BD 's-Hertogenbosch 

Telefoon:  +31 (0)73-641 73 65 

E-Mail: info@heesen-ica.nl  

Website: www.heesen-ica.nl 

 

Ons verkoopteam zorgt er elke dag weer voor, dat u altijd zorgeloos al uw 

opdrachten kunt produceren met de juiste producten.                               

• Technisch Specialist sinds 1968 • 
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