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SAFECLEAN
®

Reinigings- en beschermingsmiddelen

CONNECTOR B.V. is distributeur en exporteur 
van het SafeClean-programma.

Na een jarenlange ontwikkeling en met de inbreng 
van toonaangevende bedrijven uit de optische -,
elektronische - en audio-industrie kwam het 
programma van SafeClean® tot stand. 

SafeClean® is een uniek product, dat op een 
veilige manier het oppervlak van uw TFT-, LCD- en 
plasmaschermen reinigt. Tevens laat SafeClean® 
een beschermende laag achter op uw scherm. Het 
tast de coating die op uw scherm is aangebracht 
niet aan.

SafeClean® is goedgekeurd / geschikt / getest 
voor resp. op: Acer, Apple, Asus, Compaq, Dell, 
HP, LG, Panasonic, Philips, Nokia, Samsung, 
Sony en Toshiba.

 SafeClean
®
 beschikt over de volgende eigenschappen:

� Het is niet geleidend.
� Het heeft een neutrale PH-waarde.
� Het heeft een lage hardheid.
� Het is antibacterieel.
� Het is antistatisch.
� Het bevat geen gevaarlijke chemicaliën of alcohol.
� Het reinigt en ontvet.
� Het brengt een nano dunne, niet zichtbare beschermlaag aan.
� Het is een milieuvriendelijk middel.



Safeclean®

Cleans+    Reinigt+    Nettoie+   Säubert+

Fully guaranteed ; repair or replace damaged
objects; money back

Volledig gegarandeerd ; reparatie of vervanging
beschadigde objecten; geld terug

Entièrement garanti ; réparez ou remplacez les
objets endommagés ; dos d'argent

Völlig garantiert; reparieren Sie oder ersetzen Sie
beschädigte Gegenstände; Geldrückseite

Not conductive ; no short circuiting ;
safe for electricity

Niet geleidend ; geen kortsluitrisico ;
veilig voor electriciteit

Nicht Leitend  ; Kein Kurzschließen ;
Für sûr Elektrizität

Non conducteur ; Cour-circuiter
d'Aucun ; le Coffre-fort versent le

l'électricité

Safe for use by and with anyone; safe for
environment

Veilig om door een ieder gebruikt te worden; veilig
voor  het milieu

Safe für und mit jedermann; Safe für Klima
Coffre-fort à l'usage et avec de n'importe qui ;

coffre-fort pour l'environnement

Unique Uniek Einzigartig
Écrans - Schirme - Écrans - Schermen

Optiek - Optical devices - Circuits optiques - Optische Vorrichtungen



Safeclean®

Cleans+    Reinigt+    Nettoie+   Säubert+

Nano Protection layer; prevents damages and dust;
can be felt but not be seen or heard

Nano beschermlaag; beschermt tegen
beschadigingen en vervuiling;

 voelbaar - niet zichtbaar of hoorbaar.
Couche de protection de nano ; empêche les

dommages et la poussière ; peut être senti mais ne
pas être vu ou non entendu

Nano Schutzschicht; verhindert Beschädigungen
und Staub; kann geglaubt werden aber nicht

gesehen werden oder gehört werden

Only safe components; safe for
environment; safe for systems

Uitsluitend veilige componenten;
veilig voor milieu;

 veilig voor apparatuur.
Nur sichere Bestandteile; Safe für

Klima; Safe für Systeme
Seulement composants sûrs ; coffre-
fort pour l'environnement ; coffre-fort

pour des systèmes

Special systems for very easy and effective
treatment of large and very large screens
  Systemen voor eenvoudige en efficiënte

reiniging van grote en zeer grote schermen
Spezielle Systeme für sehr einfache und

wirkungsvolle Behandlung der großen und
sehr großen Schirme

Systèmes spéciaux pour le traitement très
facile et efficace de grands et très grands

écrans

Unique Uniek Einzigartig
Écrans - Schirme - Écrans - Schermen

Optiek - Optical devices - Circuits optiques - Optische Vorrichtungen
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Reinigings- en Beschermingsmiddelen

SafeClean
®

Multimedia DVD

De veilige speciaalreiniger voor 
elk type CD, CDR, DVD en 
DVDR.
Ideaal om op een veilige en 
grondige manier vette vingers, 
bacteriële vervuiling en stof te 
verwijderen.

1 toonbank display
25 verstuivers á 25 ml
53.1.010

De volgende eigenschappen / feiten en de voordelen daarvan zijn 
vooral van belang bij gebruik van SafeClean® voor het schoon-
maken en beschermen van CD’s, CDR’s, DVD’s en DVDR’s.
Niet giftig, bevat GEEN alcohol of enig oplosmiddel.
Milieuvriendelijk.
Kan door iedereen, overal, ook door kinderen, zonder voorzorgen, 
gebruikt worden.
Anti statisch.
De speciale formule helpt om vuilopbouw tegen te gaan. Dit 
betekent minder vaak schoonmaken wat het risico van bescha-
diging van DVD’s verder vermindert. 
Vermindert storingen en hardheid, verbetert detail, 3-D effecten en 
bass diepte. Vermindert data retries.
Verbetert beelddefinitie en kleurverzadiging. Helderder, voller en 
beter geluid. Verbetert toegangs- en overdrachtstijden aanzienlijk. 
Verbetert de afspeelbaarheid van de schijf.
Alle disks zijn gecoat.
SafeClean® beschermt tegen vocht (belangrijke beschadigings-
factor ook volgens N.I.S.T. (US Govt.) – ISBN1-932326-04-09.
SafeClean® is absoluut veilig, belemmert storingen, veilig voor de 
geavanceerde coatings. Brengt nano beschermlaag aan.
Antibacterieel – alle onderdelen zijn gericht op maximale anti-
bacteriële effectiviteit.
Verwijdering van en bescherming tegen bacteriële vervuiling 
(details beschikbaar).

Specifieke eigenschappen en voordelen

CD - CDR - DVD - DVDR

Uitvoerig getest (laboratorium en industrie getest). 
Zekerheid, geen risico, effectief.
25 ml verstuiver.
Geschikt voor meer dan 300 DVD’s!
Veilig, uiterst zuinig en ook handig (klein) om mee te nemen.
UV (lage en hoge frequenties) beschermingsfactor.
Vermindert diskveroudering en -beschadiging.
Eén van de belangrijkste gevaren voor CD/DVD. Zie N.I.S.T. (US 
Govt.) – ISBN1-932326-04-09.
Flexibel.
Kan op ALLE typen DVD’s gebruikt worden.
Gebruiksaanwijzing: op DVD sprayen en afdrogen. 
Geen apparatuur of giftige stoffen nodig - snel en eenvoudig.
 

Eenvoudig te testen.
Zie, hoor en voel het verschil !
Attentie: De meeste geavanceerde DVD’s zijn gemaakt van (of 
hebben coatings van) kunststof. Kunststof is, per definitie, poreus. 
Dit is de belangrijkste reden dat nagenoeg alle, niet daarvoor 
specifiek ontwikkelde reinigingsmiddelen, uiteindelijk een perma-
nente beschadiging aan dit soort DVD’s veroorzaken.
SafeClean® (o.a. ook goedgekeurd voor uiterst gevoelige vliegtui-
gapparatuur) reinigt zonder enig oplosmiddel, beschermt en is ook 
nog milieuvriendelijk!
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Reinigings- en Beschermingsmiddelen

Specifieke eigenschappen en voordelen

LCD-, TFT-, plasmabeeldschermen

SafeClean
®

De veilige speciaalreiniger voor 
elk type LCD-, TFT- of plasma-
beeldscherm.
Ideaal om op een veilige en 
grondige manier alle vette 
vingers te verwijderen op 
notebooks die voor presentaties 
worden gebruikt en touchs-
creen monitoren.

1 toonbankdisplay
25 verstuivers á 25 ml
53.1.020

1 overdoos
100 verstuivers á 25 ml
53.1.070

      

De volgende eigenschappen / feiten en de voordelen daarvan zijn 
vooral van belang bij gebruik van SafeClean® voor het schoon-
maken en beschermen van LCD- TFT- en plasmabeeldschermen.

SafeClean® is milieuvriendelijk en niet giftig.
SafeClean® bevat geen alcohol, drijfgas of enig oplosmiddel. Het 
kan door iedereen, overal, ook door kinderen, zonder voorzorgen, 
worden gebruikt.

SafeClean® is antistatisch.
De speciale formule helpt om vuilopbouw tegen te gaan. Dit 
betekent minder vaak schoonmaken wat het risico van bescha-
diging van vaak (zeer) gevoelige schermen nog verder vermindert.

SafeClean® biedt een helder, duidelijk en scherp beeld.
Het is optisch zuiver zoals getest door nagenoeg alle toonaange-
vende optische fabrikanten. SafeClean® verbetert de beelddefinitie 
en kleurverzadiging, veilig en zonder vertekeningen.

Geavanceerde schermen werken met zeer gevoelige coatings.
Gewoon water, of (drijf)gas kan onherstelbare schade veroor-
zaken. SafeClean® is absoluut veilig, geeft geen vlekken, dringt 
niet door in de beschermende coatings, maar voorziet deze zelfs 
van een beschermende laag. Langere levensduur en beter beeld.

Flexibel.
Kan op ALLE soorten beeldschermen worden gebruikt.

Uitvoerig getest.
Gebruikers-, laboratorium- en industrietests (o.a. MicroTouch) 
hebben uitgewezen dat SafeClean® een goede en veilige keuze is.
Zekerheid, geen risico, effectief.
De 25 ml verstuiver bevat geen CFK en geen drijfgas.
Geschikt voor 350 tot 500 toepassingen. Veilig, uiterst zuinig en 
ook handig (klein) om mee te nemen of op te bergen.

Gebruiksaanwijzing.
Op scherm sproeien en afdrogen. Snel en eenvoudig.

Eenvoudig te testen.
Zie het verschil !

Let op! De meeste geavanceerde schermen zijn gemaakt van (of 
hebben coatings van) kunststof. Kunststof is per definitie poreus. 
Dit is de belangrijkste reden dat nagenoeg alle, niet daarvoor 
specifiek ontwikkelde reinigingsmiddelen, haarscheurtjes, dofheid, 
verkleuring en uiteindelijk permanente beschadiging aan dit soort 
schermen zullen veroorzaken.

Conclusie. SafeClean® - o.a. ook goedgekeurd voor uiterst 
gevoelige vliegtuig-apparatuur - reinigt zonder enig oplosmiddel, 
beschermt en is bovendien milieuvriendelijk!
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Reinigings- en Beschermingsmiddelen

SafeClean
®
 kit

TFT - LCD - plasma

beeldschermreiniger

Reinigings- en beschermingsset 
voor alle typen TFT-, LCD- en 
plasmabeeldschermen. Bevat 
1x 25 ml SafeClean® (± 300 
sprays) en 5x SafeClean® 
doekjes. De beschermde 
formule van SafeClean® maakt 
het mogelijk om efficiënt en 
volstrekt veilig uw beeld-
schermen schoon te maken. 
SafeClean® beschermt uw 
beeldscherm tegen vervuiling 
en het verlengt tevens de 
levensduur van uw beeld-
schermen.

1 kit
1x 25 ml + 5 doekjes
ZB-verpakking
53.3.010

1 kit
1x 150 ml + 20 doekjes
ZB-verpakking
53.3.020

SafeClean
®
 kit

TFT - LCD - plasma

beeldschermreiniger

Veilig schoonmaken en 
beschermen van gecoate 
laptop, LCD, TFT en plasma 
beeldschermen. Getest door 
nagenoeg alle toonaangevende 
leveranciers. Niet giftig, bevat 
geen alcohol of oplosmiddelen. 
PH neutraal, laag geleidend. 
Volsterkt veilig. Antistatisch. 
Zonder drijfgas. Milieuvrien-
delijk. Gebruiksaanwijzing: 
spuit een beetje vloeistof op het 
uitgeschakelde scherm (dan is 
dit het beste te zien) en droog 
af met bijgesloten doek.

1 kit
1x 25 ml + 5 doekjes
Blisterverpakking
53.3.030

1 kit
1x 150 ml + 20 doekjes
Blisterverpakking
53.3.040
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Reinigings- en Beschermingsmiddelen

SafeClean
®
 pad

LCD - plasma

beeldschermreiniger

Veilig en gemakkelijk om 
grote TFT, LCD en plasma-
schermen te reinigen en te 
beschermen. Het speciaal 
ontwikkeld fluwelen oppervlak 
zorgt samen met SafeClean® 
voor een superieure reiniging 
en een unieke bescherming van 
uw scherm. Alle materialen zijn 
volledig milieuvriendelijk.
- Geen oplosmiddelen.
- Geen Alcohol.
- Niet giftig.
- Antistatisch.

1 SafeClean® pad
excl. flesje
53.3.050

1 SafeClean® pad
incl. flesje 25ml.
53.3.052

SafeClean
®

reserve pads

2 stuks
53.3.060

CleanGlas
®

glasreiniging

Niet geschikt voor TFT-, LCD- 
en plasmabeeldschermen.
Wel een topproduct voor het 
reinigen van glas en gelijk-
waardige oppervlakken zonder 
geuren, vlekken en strepen. 
Dus ideaal voor copiers en 
scanners. CleanGlas® is 
volledig veilig voor gebruikers 
en milieu.

150 ml glascleaner
incl. 10 doekjes
53.3.070

SafeCleanClean
®

Mobile kit

Reinigings- en beschermings-
middel voor (kleine) mobiele 
schermen zoals navigatie-
systemen, GSM’s, PDA’s en 
iPod’s. Reinigt en beschermt 
zonder risico en bescha-
diging. Getest en in gebruik 
bij toonaangevende scherm-
fabrikanten. Niet giftig. Zonder 
alcohol en oplosmiddelen. 
PH-neutraal. Laag geleidend. 
Antistatisch. Geen aerosol, dus 
ecologisch verantwoord. Brengt 
een nano beschermlaag aan.

1 kit
1x 15 ml + 5 doekjes
53.3.080

SafeClean
®

beeldschermreiniging

Handig sachet met SafeClean® 
reiniger voor monitor, TV, touch-
screen, laptop, TFT-, LCD- en 
plasmabeeldschermen.

1 sachet
53.3.100
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Reinigings- en Beschermingsmiddelen

SafeClean
®

Speciaaldoekjes

LCD - TFT - plasma

beeldschermreiniging

Speciale reinigingsdoekjes zijn, 
in combinatie met SafeClean®, 
het meest perfecte schoon-
maakmiddel voor elk type LCD-, 
TFT-, plasmabeeldscherm, 
touchscreen, notebook, 
camera, scanner, copier enz.

10 speciaaldoekjes
53.3.160

CHUX

Deze speciale reinigings-
doekjes zijn, in combinatie 
met SafeClean®, het meest 
perfecte schoonmaakmiddel 
voor elk type LCD-, TFT- of 
plasmabeeldscherm, notebook, 
camera, scanner, copier enz.

Eigenschappen:
Makkelijke opname van water, 
olie, inkt e.a. vloeistoffen. 
Supersterk, zowel nat als 
droog.
Pluisvrije structuur.
Krast niet.
Bestand tegen oplosmiddelen. 
Bestand tegen hitte.
Gegarandeerd siliconenvrij.

Daarom het perfecte schoon-
maakmiddel voor:
Service- en onderhoudswerk, 
DTP-studio’s,
Auto- en luchtvaartindustrie,
Elektro-industrie,
Laboratoria,
Pharmaceutische industrie,
Gebouwen- en kantoren,
Computer- en ICT-branche.

50 doekjes; 34 x 29 cm; blauw
50.3.140


