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Reinigings- en onderhouds- 
producten voor:

Kwetsbare oppervlakken (TFT Beeldschermen, etc.) 

Mobiele telefoons, navigatiesystemen 

Beeldschermen en glasplaten

Kunststof- en metalen oppervlakken (PC, toetsenbord, printer, etc.)

Moeilijk toegankelijke (inwendige) onderdelen van hardware

De complete hardwarereiniging 

Producten voor technische gebruikstoepassingen
Elektronische betaalsystemen: 
- Algemene informatie voor DISKO reinigingskaarten
- Reinigingskaarten voor magneetkoppen in geldautomaten 
- Reinigingskaarten voor chipcontacten in geldautomaten
- Servicekaarten voor sensoren
-  Reinigingskaarten voor (bundel) bankbiljetlezers en recyclers
-  Reinigingskaarten voor magneetkoppen in POS-terminals en andere  

automaten 
-  Reinigingskaarten voor chipcontacten in POS-terminals en andere automaten
-  Reinigingskaarten voor bankbiljettenlezers in ticket-, parkeer- en overige  

automaten
Reinigingskaarten voor digitale tachografen

Cleaning
Systems
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Cleaning
Sensitive Surfaces

Microvezel reinigingsdoeken voor
uiteenlopende gebruikstoepassingen

Microvezel reinigingsdoeken zijn toepasbaar voor de reiniging van uiteenlopende (kwets-
bare) oppervlakken. Vanwege de speciale zachte oppervlaktestructuur bijzonder geschikt 
voor het reinigen van (TFT)beeldschermen, plasmabeeldschermen, laptops/note-
books, organizers, en overige displays.
DISKO microvezel reinigingsdoeken bezitten een unieke oppervlaktestructuur waardoor 
in hoge mate vuil kan worden geabsorbeerd. Door het veelvuldig splitsen van de vezels om 
de lengte-as, is er een zeer groot reinigend oppervlak ontstaan. Hierdoor bezit de microve-
zel reinigingsdoek, zelfs zonder de toevoeging van reinigingsproducten, uitstekende reini-
gende eigenschappen. In combinatie met de DISKO Universeelreiniger, zijn ook huidvet-
ten en zware verontreinigingen gemakkelijk en veilig te verwijderen. Er zijn verschillende 
geïmpregneerde microvezel reinigingssets leverbaar. Tevens zijn de microvezelproducten 
te bestellen als droge microvezeldoek in combinatie met een speciale reiniger. Het reini-
gingsresultaat is uitstekend, de hardware wordt gereinigd zonder het milieu te be-
lasten. DISKO Universeelreiniger bevat geen chemische oplosmiddelen en/of agressieve 
componenten.
DISKO microvezel reinigingsdoeken verwijderen moeiteloos, zonder reinigingsvloeistof-
fen, stof, vuil, vet, nicotine, etc. Te gebruiken voor meerdere toepassingen op en rondom 
de werkplek. Goede eigenschappen zoals een hoge vuilopname, lange levensduur en 
wasbaar op 95 °C. De reinigende werking blijft ook na veelvuldig gebruik gewaarborgd. 
Pluisvrij, milieuvriendelijk en huidvriendelijk. Uitstekend te gebruiken bij allergische 
reacties op schoonmaakproducten.

Microvezel reinigingsdoek 15 x 15 cm        Artikel nr. 158020
4 separaat verpakte bundels van elk 5 reinigingsdoeken
per verpakking

 

Reinigingsset voor LCD-, TFT- en plasma beeldschermen
Inhoud:
10 microvezel reinigingsdoeken 15 x 15 cm
1 flacon 100 ml universeelreiniger met spraypomp voor
microvezel reinigingsdoek
Artikel nr. 1590

DISKO Universeelreiniger voor microvezel  
reinigingsdoeken
100 ml flacon met spraypomp, (zonder chemische  
toevoeging)
Artikel nr. 1623
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Cleaning
Screens
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Geïmpregneerde microvezel reinigingsproducten
De nieuwe generatie hardware vraagt om een andere aanpak als het om het reinigen gaat.
Voor het schoonmaken van platte (TFT en LCD) beeldschermen, touch screens en laptops beve-
len de fabrikanten uitsluitend speciale reinigingsproducten aan.
Laptops nemen steeds vaker de plaats in van de standaard PC. Door het intensieve gebruik van met 
name laptops, vervuilen deze in vergelijking met PC’s vaak sterker en sneller. Daarnaast bevinden de 
elektronische componenten van een laptop zich vlak onder het toetsenbord. Deze componenten mo-
gen niet worden blootgesteld aan vochtigheid!
Het beeldschermoppervlak van flatscreens en touchscreens zijn vaak uiterst kwetsbaar voor krassen. 
Bij het gebruik van verkeerde (te harde) reinigingsdoeken kan het op een verkeerde manier verwijde-
ren van stof en vuil al gauw krassen en beschadigingen veroorzaken. Het reinigen van flatscreens 
en touchscreens met een antistatisch reinigingsmiddel is niet nodig omdat deze nieuwe generatie 
beeldschermen niet statisch geladen zijn. Speciaal voor deze apparatuur zijn de volgende nieuwe 
microvezel reinigingsproducten ontwikkeld.

Geïmpregneerde/droge laptop-reinigingssets
Box met 10 sets
Nat/droog, 18 x13 cm
Artikel nr. 1595

DISKO microvezel reinigingsproducten zijn specifiek bedoeld voor het onderhoud van kwetsbare 
hardware. De speciale vochtabsorberende structuur van de microvezel reinigingsdoek is uitstekend 
geschikt om laptops en beeldschermen schoon te maken zonder dat er vocht bij de elektronische 
componenten komt. Tegelijkertijd garanderen de microvezel reinigingsproducten een hoge mate van 
vuilverwijdering en vuilabsorptie. De geïmpregneerde reinigingsproducten (met 2 ml. speciaalreiniger 
– zonder chemische toevoegingen) zijn in staat om zelfs hardnekkige vervuiling te verwijderen. Een 
regelmatig gebruik van deze producten tast de optimale weergave van de kleuren in het beeldscherm 
niet aan. Bij de complete reinigingssets wordt de vezelvrije Sontara vliesdoek gebruikt voor het na-
drogen van het gereinigde oppervlak. Deze reinigingsdoek kan tot zes keer het eigen gewicht aan 
vloeistof opnemen.

Geïmpregneerde IT-Reinigingsdoeken voor  
kantoorapparatuur
Box met 15 x 10 doeken
Geïmpregneerd 18 x 13 cm (150 reinigingspads)
(per 10 stuks in krimpfolie verpakt)
Artikel nr. 1594

Geïmpregneerde/droge reinigingssets voor  
platte beeldschermen
Box met 20 x 10 reinigingssets
Nat/droog 13 x 9 cm (200 reinigingssets)
(per 10 sets in krimpfolie verpakt)
Artikel nr.  1505

Geïmpregneerde reinigingsdoeken voor  
platte beeldschermen
Box met 40 x 10 doeken
Geïmpregneerd 13 x 9 cm (400 reinigingspads)
(per 10 stuks in krimpfolie verpakt)
Artikel nr. 1504



Cleaning
Mobiles and Navigation
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Reinigingspad voor mobiele telefoons 
Mobiele telefoons worden meer en meer ingezet als multimedia-apparatuur. De 
generatie “smartphones” kunnen méér dan alleen mobiel bellen. Ook internetten, 
agendabeheer, foto’s maken, navigatie en muziek beluisteren behoren tot de moge-
lijkheden van deze nieuwe hardware. Smartphones worden dan ook gedurende de 
gehele dag intensief gebruikt. Het display fungeert zowel als beeldscherm, toetsen-
bord alsook touchpad. Huidvetten, make-up, stof en vuil tasten niet alleen het repre-
sentatieve uiterlijk van de hardware aan, maar hebben ook negatieve invloed op de 
gevoeligheid van het aan te raken oppervlak van het touchscreen. Hierdoor wordt 
het optimale gebruik van de smartphone beïnvloed.

De vochtige DISKO reinigingpads voor mobiele telefoons bieden 
uitkomst. De 100% krasvrije microvezel doek zorgt voor een snelle en 
veilige reiniging. Vuil en huidvetten worden effectief geabsorbeerd in 
de microvezel structuur van de reinigingspad. Daardoor  functio-
neert het touchscreen weer optimaal en ziet de smartphone er 
weer uit als nieuw.

DISKO vochtige reinigingspad  
voor mobiele telefoons 
Box met 5 geïmpregneerde reinigingpads, 13 x 9 cm 
Artikel nr. 1407

Reinigingspad voor navigatiesysteem 
De meeste navigatiesystemen zijn uitgerust met gevoelige touchscreens, waarbij 
door de aanraking van het beeldscherm de functies van het apparaat kunnen wor-
den bediend. De verwarming, airconditioning en ventilatie zorgen voor een constante 
luchtstroom in de auto. Hierdoor verplaatst stof en vuil zich gemakkelijk en zet zich, 
met name  onder invloed van temperatuurverschillen, snel af op het gevoelige op-
pervlak van het navigatieapparaat. Ook huidvetten en vingerafdrukken beïnvloeden 
de beeldkwaliteit. 

Een schoon navigatiesysteem bevordert het gebruiksgemak, de 
beeldkwaliteit en de rijveiligheid. De nieuwe krasvrije reinigings-
pad voor navigatiesystemen reinigt het beeldscherm streeploos 
en veilig. Ook het kunststof oppervlak van de navigatie kan 
met dezelfde reinigingspad schoongemaakt worden. 

DISKO vochtige reinigingspad 
voor navigatiesysteem 
Box met 5 geïmpregneerde reinigingpads, 13 x 9 cm 
Artikel nr.  1408



Geïmpregneerde beeldscherm-reinigingsdoeken
voor alle typen monitoren en glasplaten

Beeldscherm reinigingsset voor een eenvoudige, snelle en veilige wijze van
reiniging. De producten zijn milieuvriendelijk en huidvriendelijk. De extractoliën
van de sinaasappelschil zorgen voor een voortreffelijke reiniging en een schoon
en streepvrij oppervlak. Gelijktijdig met het reinigen wordt er een microscopisch
dunne antistatische film aangebracht. Deze film zorgt ervoor dat het gereinigde
oppervlak gedurende 6 tot 8 weken beschermd is tegen een snelle vervuiling.

Geïmpregneerde reinigingsdoek: pluisvrij en  
sterk, neemt gemakkelijk vuil op en zorg voor  
een streeploos en schoon oppervlak.

Droge reinigingsdoek: pluisvrij met een sterk  
absorptie vermogen, voor het droogmaken  
van gereinigde oppervlakken.

Cleaning
Screens

Box met 40 complete
reinigingssets, nat/droog,
Artikel nr. 1305                     1 box

Box met 10 complete
reinigingssets, nat/droog,
Artikel nr. 1605               1 box

The way to clean-IT
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Box met 80 reinigingsdoeken,
geïmpregneerd met antistatische
reinigingsvloeistof (nat)
Artikel nr. 1308                     1 box

Box met 10 complete reinigingssets
inclusief 3 reinigingsspatels met elk
2 flexibele schoonmaakkoppen,
Artikel nr. 1609                           1 box

Advies product: 

Verpakking met 75 pluisvrije
reinigingsdoeken,
15 x 15 cm
Sterk, pluisvrij en een hoge 
vochtopname,
Artikel nr. 1617     1 verpakking



Cleaning
Screens
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Beeldschermreiniger
DISKO beeldschermreiniger bevat een hoog werkzaam antistatisch component. 
Hierdoor kan in één handeling het beeldscherm gelijktijdig worden schoongemaakt 
én de statische lading worden geneutraliseerd. Een microscopisch dunne film zorgt 
ervoor dat het gereinigde oppervlak gedurende 6 tot 8 weken beschermd blijft te-
gen een snelle vervuiling. De sterk reinigende extractoliën uit de sinaasappelschil 
zorgen voor een uitstekende reiniging. In combinatie met de pluisvrije reinigings- 
doeken kunnen (TFT)beeldschermen en glasplaten op een eenvoudige wijze 
schoon en streeploos gereinigd worden. Technische productinformatie beschik-
baar. Flacons worden uit recyclebaar PE geproduceerd.

Flacon beeldschermreiniger 100 ml,
navulbaar met afneembare spraypomp voor
een zuinig gebruik en gerichte spraynevel,
Artikel nr. 1622                                 1 flacon

Complete reinigingsset voor beeldschermen
Inhoud:
1 flacon antistatische beeldschermreiniger 100 ml
25 pluisvrije reinigingsdoekjes 15 x 15 cm
Artikel nr. 1670

Navulflacon antistatische
beeldschermreiniger 1000 ml,
Artikel nr. 16221           1 flacon

Advies product:

Verpakking met 75 pluisvrije 
reinigingsdoeken, 15 x 15 cm 
Sterk, pluisvrij en een hoge voch-
topname,
Artikel nr. 1617         1 verpakking 

Reinigingsspatels met elk 2 
flexibele schoonmaakkoppen 
van schuimstof,
Artikel nr. 1642   box met 30 stuks



Cleaning
Surfaces

Geïmpregneerde kunststof reinigingsdoeken
voor kunststof- en gelakte metalen oppervlakken en kabels

Met DISKO kunststofreiniger kan een snelle, effectieve en veilige reiniging van kunststof 
oppervlakken gerealiseerd worden. De sterk reinigende extractoliën uit de sinaasappel 
schil zorgen voor een uitstekende reiniging. De kunststofreiniger verwijdert eenvoudig 
hardnekkige vervuiling, zoals huidvetten, nicotine, penneninkt, stempelinkt, etc. 
Voor een optimaal resultaat het oppervlak bevochtigen, 10 seconden wachten en 
droogwrijven. Een microscopisch dunne antistatische film zorgt ervoor dat het gerei-
nigde op pervlak gedurende 6 tot 8 weken beschermd blijft tegen een snelle vervuiling. 
Daardoor blijven oppervlakken langer schoon. Milieuvriendelijk, huidvriendelijk, antisep-
tisch en antibacterieel. Technische productinformatie beschikbaar.

Geïmpregneerde reinigingsdoek: pluisvrij en sterk, neemt gemakkelijk vuil op en zorg 
voor een streeploos en schoon oppervlak.

Droge reinigingsdoek: pluisvrij met een sterk absorptie vermogen, voor het droogma-
ken van gereinigde oppervlakken.

Box met 10 complete reinigingssets,  
nat/droog,
Artikel nr. 1603                           1 box

Box met 40 complete reinigingssets
nat/droog,
Artikel nr. 1303                           1 box

Box met 80 reinigingsdoeken,
geïmpregneerd met antistatische
reinigingsvloeistof
Artikel nr. 1304                       1 box

The way to clean-IT
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Advies product:

Verpakking met 75 pluisvrije 
reinigingsdoeken, 15 x 15 cm
Sterk, pluisvrij en een hoge vochtopname,
Artikel nr. 1617            1 verpakking



Cleaning
Surfaces

Kunststofreiniger
voor kunststof- en gelakte metalen oppervlakken en kabels 

DISKO kunststofreiniger onderscheidt zich direct door zijn voortreffelijke reinigings-
kwaliteit. DISKO kunststofreiniger bevat een hoog werkzaam antistatisch component. 
Hierdoor kan in één handeling het kunststof- of metalen oppervlak worden schoonge-
maakt én worden voorzien van een antistatische film. Het gereinigde oppervlak blijft 
gedurende 6 tot 8 weken beschermd tegen een snelle vervuiling. De sterk reinigende 
extractoliën uit de sinaasappelschil zorgen voor een uitstekend reinigingsresultaat. 
Stof, vuil, huidvetten en penneninkt worden eenvoudig verwijderd. In combinatie met 
de pluisvrije reinigingsdoeken zijn kunststoffen metalen oppervlakken gemakkelijk, 
snel en veilig schoon te maken. Schone hardware draagt bij tot een hygiënische en 
representatieve werkomgeving. Technische productinformatie beschikbaar. Flacons 
worden uit recyclebaar PE geproduceerd.

Navulflacon antistatische
kunststofreiniger 1000 ml
Artikel nr. 16601      1 flacon

The way to clean-IT
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Complete reinigingsset voor  
kunststof oppervlakken
Inhoud:
1  flacon antistatische beeldscherm- 

reiniger 100 ml
25 pluisvrije reinigingsdoeken 15 x 15 cm
6  reinigingsspatels met elk 2 flexibele  

schoonmaakkoppen
Artikel nr. 1671

Flacon kunststofreiniger 100 ml,
navulbaar met afneembare spray
pomp voor een zuinig gebruik en
gerichte spraynevel,
Artikel nr. 1660                  1 flacon

Advies product:
Verpakking met 75 pluisvrije 
reinigingsdoeken, 15 x 15 cm
Sterk, pluisvrij en een hoge
vochtopname,
Artikel nr. 1617

1 verpakking reinigingsspatels met
elk 2 flexibele schoonmaakkoppen
Box met 30 stuks
Artikel nr. 1642                      1 box



Cleaning
Supplies

Reinigings-persgas (perslucht)
Met behulp van DISKO reinigings-persgas kan snel en gericht stof en papierresten uit
moeilijk toegankelijke delen van hardware (toetsenborden, printers en cpu’s) worden
verwijderd. De samenstelling van het DISKO reinigings-persgas bestaat uit hoog-
waardige Tetrafluorethaan, een volledig milieuvriendelijk (CFK-vrij), niet brandbaar en
volkomen veilige perslucht. De samenstelling van het reinigings-persgas zorgt ervoor
dat de perslucht tot op het laatst met een hoge druk uit de flacon stroomt. DISKO rei
nigings-persgas is zeer zuinig in het gebruik (tot 3 maal zuiniger dan andere persgas
sen) en heeft daardoor een uitermate gunstige prijs-/kwaliteitsverhouding. Elke flacon
is voorzien van een flexibel richtpistool, zodat nauwkeurig gewerkt kan worden.

Flacon E3 520                    inhoud 430 gram                     Artikel nr. 1224

Flexibele verlengslang voor de DISKO perslucht
Voor de bescherming van de hardware tegen snelle temperatuursdalin-
gen. De flexibele verlengslang kan eenvoudig bevestigd worden aan het 
richtpistool. Door de lengte en de flexibiliteit van deze slang, zijn moeilijk 
bereikbare plekken van de hardware eenvoudig te bereiken. De flacon kan 
rechtop gehouden worden, waardoor ijsvorming van gas wordt voorkomen.

Flexibele verlengslang, 50 cm., inclusief adapter  Artikel nr. 1225

Pluisvrije reinigings vliesdoeken
DISKO pluisvrije reinigingsdoeken zijn, in combinatie met DISKO reinigingsproducten,
ideaal voor het snel en grondig reinigen van kunststof-, metalen- en glasoppervlakken.
De pluisvrije reinigingsdoeken worden vervaardigd op basis van de gepatenteerde Non-
woven Technologie, waarbij waterstralen ervoor zorgdragen dat zonder bind- of lijmstoffen 
de reinigingsdoek de gewenste (trek)sterke en het gewenste absorptievermogen krijgt. 
De celstof en de cellulose vezels worden onder invloed van waterstralen tot een hechte 
doekstructuur gevormd, waardoor de reinigingsdoek in staat is vier tot zes maal het eigen 
gewicht aan vocht op te nemen. De oppervlaktestructuur van het doek is zodanig dat er 
een zeer lage afgifte van vezels (pluisvorming) plaatsvindt.

DISKO pluisvrije doeken 15 x 15 cm
Sterk, pluisvrij, groot absorptievermogen
Artikel nr. 1617  1 verpakking met 75 stuks
Artikel nr. 1616  1 verpakking met 600 stuks 

DISKO pluisvrije doeken 23 x 23 cm
Sterk, pluisvrij, groot absorptievermogen,
Artikel nr. 1619  1 verpakking met 300 stuks

DISKO reinigingsspatels
Speciale reinigingsspatels elk voorzien van 2 flexibele schoonmaakkoppen van hoog-
waardige schuimstof. Ideaal hulpmiddel voor het reinigen van randen, richels en moeilijk 
toegankelijke delen van hardware. De schoonmaakkoppen kunnen met behulp van ge-
impregneerde reinigingsdoeken of door het besproeien van de schoonmaakkop vochtig 
worden gemaakt. De reinigingsspatels worden vooral veelvuldig gebruikt bij het reinigen 
van toetsenborden, printers etc.

Box met 30 reinigingsspatels met elk 2 schoonmaakkoppen
Artikel nr. 1642           1 box
Box met 100 reinigingsspatels met elk 2 schoonmaakkoppen
Artikel nr. 1645           1 box

The way to clean-IT
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Complete (combinatie)reinigingssets 
voor het reinigen van uiteenlopende hardware

De reinigingsproducten in deze combinatiesets zijn milieuvriendelijk, huidvrien-
delijk, antistatisch, antiseptisch en antibacterieel. De hieronder beschreven 
reinigingssets zijn samengesteld uit meerdere producten die op de voorgaande 
bladzijden van deze catalogus zijn beschreven.

DISKO 1205: 20 complete reinigingssets voor PC’s, laptops, telefoons, printers, 
etc. Deze reinigingsset is ideaal voor organisaties met veel arbeidsplekken. 

Inhoud reinigingsset: 
1 antistatische (TFT)beeldscherm reinigingsdoek nat/droog 
1 antistatische kunststof reinigingsdoek nat/droog 
1  reinigingsspatel met twee flexibele schoonmaakkoppen  

van hoogwaardige schuimstof 

Artikel nr. 1205            20 sets per box

DISKO 1650: complete reinigingssets voor PC’s, laptops, telefoons, printers, etc. 
Geschikt voor het preventief onderhoud van een werkplek PC gedurende een 
geheel jaar.

Inhoud reinigingsset: 
10 antistatische (TFT)beeldscherm reinigingsdoeken nat/droog 
10 antistatische kunststof reinigingsdoeken nat/droog 
6  reinigingsspatels met twee flexibele schoonmaakkoppen 

van hoogwaardige schuimstof 

Artikel nr. 1650

DISKO 1672: Professionele reinigingsset voor het reinigen van PC’s, laptops, 
printers, telefoons en overige randapparatuur. Ook geschikt voor het reinigen van 
grote(re) oppervlakken van kopieerapparatuur, systeemprinters, geldautomaten, 
parkeerautomaten, etc.

Inhoud reinigingsset: 
1 sprayflacon 100 ml antistatische (TFT)beeldschermreiniger 
1 sprayflacon 100 ml antistatische kunststofreiniger 

50 pluisvrije reinigingsdoeken 15 x 15 cm 
10  reinigingsspatels met elk 2 flexibele schoonmaakkoppen

Artikel nr. 1672



Cleaning
Specialities

Reinigingsproducten voor speciale
(technische) toepassingen

Eén van de belangrijkste grondstofcomponenten van de DISKO speciaal-reinigingspro-
ducten is, met uitzondering van de inktjetreiniger, primair alcohol. Door een hoge 
ontvlambaarheid van deze grondstof beschadigen onderdelen, zoals rubber rollen, niet. 
Door de toevoeging van speciale additieven ontstaan er meerdere reinigingsproducten 
voor uiteenlopende toepassingen. Zo moet de magneetkop- en sensorreiniger volkomen 
residuvrij en niet elektrisch geleidend zijn, en moet de rubberrolreiniger in staat zijn om 
rubber oppervlakken niet alleen te reinigen maar ook te reconditioneren / revitaliseren, 
zodat het oppervlak van de rubber rol weer elastisch en gripvast wordt.
DISKO speciaalreiniger is bovendien bijzonder geschikt voor het verwijderen van ver-
schillende soorten van hardnekkige vervuiling op de kunststof oppervlakken van hard-
ware. 
Kortom DISKO speciaal-reinigingsproducten bieden veelzijdige mogelijkheden. De pro-
ducten zijn huid- en milieuvriendelijk. Getest volgens DIN 1995. Productinformatiebladen 
zijn beschikbaar.

Geïmpregneerde intensief reinigingssets
Geschikt voor het reinigen van elektronische onderdelen van hardware, thermokoppen, 
sensoren, scanners, magneetkoppen, etc. Eveneens geschikt voor het verwijderen van 
graffiti, permanentstiften, en overige hardnekkige vervuiling op kunststof en metalen op-
pervlakken.

Geïmpregneerde reinigingsdoek: pluisvrij en sterk, neemt gemakkelijk vuil op en zorg 
voor een streeploos en schoon oppervlak.

Droge reinigingsdoek: pluisvrij met een sterk absorptie  
vermogen, voor het droogmaken van gereinigde oppervlakken.

Box met 10 complete reinigingssets nat/droog 
Artikel nr. 1602

Box met 40 complete reinigingssets nat/droog 
Artikel nr. 1302

Intensief-Reiniger voor graffiti
Geschikt voor het verwijderen van graffiti, permanentstiften en overige hardnek- 
kige vervuiling op kunststof- en metalen oppervakken.

Flacon 100 ml met druppelopening,  
Artikel nr. 1663

Navulflacon 1000 ml,  
Artikel nr.16631

The way to clean-IT
www.disko.com



Cleaning
Specialities

Desinfecterende reinigingspads 
voor vingerafdruk scanners

Voor een optimaal en hygi±nisch gebruik van de vingerafdruk scanners dient 
de scanner dagelijks, bij voorkeur voor gebruik, te worden gedesinfecteerd. DISKO 
desinfecterende reinigingspads zijn exact op de dagelijkse reinigingsfrequentie af-
gestemd. De microvezel reinigingspad  is geïmpregneerd met 80% Isopropyl alco-
hol. Deze vloeistof wordt ook vaak gebruikt voor het desinfecteren van materialen in 

onder andere ziekenhuizen.

Om uitdrogen tegen te gaan zijn de reinigingspads per stuk verpakt in goed 
afgesloten sachet.

The way to clean-IT
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In gesloten verpakking wordt 
5 jaar garantie gegeven

tegen uitdrogen!

De belangrijkste voordelen:
- de structuur van de microvezelstof is in staat de vloeistof lang vast te houden
-  meerdere malen per dag te gebruiken wanneer de reinigingspad na gebruik wordt 

teruggestopt in het sachet
-  de geïmpregneerde pad kan niet lekken, dus geen kans op beschadigingen in de 

apparatuur.
- verspilling is door de kant- en klaar oplossing onmogelijk.
- reinigt en desinfecteert de scanner in één arbeidsgang!

DISKO desinfecterende reinigingspads 
voor vingerafdruk scanners 
Box met 360 geïmpregneerde reinigingspads 
Artikel nr. 1502
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White board reiniger
Zorgt voor een snelle en gemakkelijke reiniging. Verwijdert vuil, inkt en  
permanentstiften, droogt snel op. Whiteboard reiniger geeft het beste  
resultaat in combinatie met pluisvrije doekjes.

Flacon 100 ml met spraypomp  
Artikel nr. 1665
Navulflacon 1000 ml  
Artikel nr. 16651

Thermokopreiniger
Bij thermoprinters kan het oppervlak van de printkop een temperatuur van meer dan 
100 ºC. Papierstof, lijmresten, stof en vuil zetten zich onder invloed van de lucht-
vochtigheid af op de printkop. Onder invloed van de hoge temperaturen kan het vuil 
in het oppervlak van de printkop inbranden. Hierdoor neemt de printkwaliteit af en 
ontstaan er storingen.
DISKO thermokopreiniger is speciaal ontwikkeld om de printkoppen van ther-
moprinters snel en effectief te reinigen. Voor het aanbrengen van de thermokoprei-
niger kan het best een pluisvrije reinigingsdoek of  
een speciale reinigingsspatel worden gebruikt.

Flacon 100 ml met druppelopening  
Artikel nr. 1664
Navulflacon 1000 ml  
Artikel nr. 16641

Magneetkopreiniger
Een speciale reiniger met bijzondere eigenschappen voor het snel en effectief 
reinigen van magneetkoppen en optische sensoren. Deze reinigingsvloeistof is niet 
elektrisch geleidend en 100% residuvrij. Deze reiniger kan het best worden gebruikt 
in combinatie met de speciale DISKO reinigingskaarten en pluisvrije doeken.

Flacon 100 ml met druppelopening  
Artikel nr. 1612 
Navulflacon 1000 ml 
Artikel nr. 16121

Inktjet-reiniger
Product speciaal afgestemd op inkt. Te gebruiken voor het  
reinigen van op gedroogde inkt in printopeningen van de  
inktjet-printer en het verwijderen van inktresten.

Flacon 100 ml met druppelopening  
Artikel nr. 1614

Navulflacon 1000 ml  
Artikel nr. 16141

The way to clean-IT
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Rubberrol-reiniger
DISKO rubberrol-reiniger is ontwikkeld om rubber rollen, rubberonderdelen en
rubber transportbanden grondig te reinigen en regenereren. Gelijktijdig met het
reinigen wordt het oppervlak gerevitaliseerd, waardoor het weer zacht, gripvast
en elastisch wordt. Een storingsvrij en goed transport van papier en reinigings-
kaarten is daardoor gewaarborgd.

Flacon 100 ml met druppelopening
Artikel nr. 1668
Navulflacon 1000 ml
Artikel nr. 16681

Etikettenverwijderaar
Papieretiketten en lijmresten van kunststof etiketten worden probleemloos ver-
wijderd. Reinigingsmiddel op het papieretiket of de lijmresten aanbrengen, laten
inwerken en verwijderen. Voor een optimaal resultaat  
pluisvrije reinigingsdoek gebruiken.

Flacon 100 ml met spraypomp
Artikel nr. 1666
Navulflacon 1000 ml
Artikel nr. 16661

Reinigingsmiddel met antistaticum
Reinigingsmiddel met siliconentoevoeging, speciaal ontwikkeld voor
het schoon en glad (niet statisch) maken van het invoergedeelte en de
glasplaat voor de originele documenten bij kopieerapparatuur.
Voorkomt de afzetting van papierstof.

Flacon 100 ml met spraypomp Artikel nr. 1661

Smeer- en reinigingsolie voor plotters, printers, etc.
Bestemd voor het reinigen en invetten van geleidestangen bij plotters
en printers. Heeft uitstekende glij-eigenschappen. Laat een dunne
oliefilm achter.

Flacon 50 ml met pipet Artikel nr. 1662
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DISKO reinigingskaarten
De ontwikkeling van de nieuwe generatie DISKO reinigingskaarten is het resultaat van ge-
degen inzicht en kennis van kaartleesapparatuur, een intensieve ontwikkelingsperiode en vele 
uitgevoerde testen. DISKO reinigingskaarten bestaan uit een kunststofkern met een hoog-
waardige elastische microvezel toplaag, die door middel van een hoge frequentietechniek op 
de kern van de kaart is bevestigd.
De speciale structuur van de microvezel reinigingskaart maakt het mogelijk om, zonder de 
toevoeging van chemische reinigingsvloeistoffen, magneetkoppen en chipcontacten te reinigen. 
Stof, vuil, huidvet en metaaloxide worden tijdens het reinigen gemakkelijk in de microvezel 

toplaag van de reinigingskaart geabsorbeerd. Testen en laboratoriumonderzoek hebben 
aangetoond dat magneetleeskoppen en chipcontacten na de reiniging met de droge 
DISKO reinigingskaarten beduidend schoner zijn als na een reiniging met een met 
vloeistof geïmpregneerde, zogenaamde natte, reinigingskaart.

Een toonaangevende Europese organisatie op het gebied van infrastructuur voor het 
elektronisch betaalverkeer én de levering van elektronische betaalapparatuur, heeft het 

verschil tussen de reinigingsresultaten van droge en natte reinigingskaarten onderzocht. De 
droge DISKO reinigingskaarten gaven hierbij het beste resultaat. De resultaten hiervan zijn op 
verzoek beschikbaar.
Bij het gebruik van natte - veelal met een alcoholhoudende vloeistof - geïmpregneerde reini-
gingskaarten komt het vuil op de magneetcontacten en chipcontacten weliswaar (gedeeltelijk) 
los, het wordt echter niet direct in de toplaag van de reinigingskaart geabsorbeerd.
Daardoor blijft er vuil achter dat zich wederom afzet op het gereinigde oppervlak. Bij het gebruik 
van DISKO reinigingskaarten wordt het vuil direct geabsorbeerd, zodat de kans op hervervui-
ling uitgesloten is.
DISKO reinigingskaarten zijn bijzonder milieuvriendelijk. 
Er worden geen chemische reinigingsmiddelen gebruikt. 
Bovendien is het niet nodig dat de kaarten in een specia-
le folie worden verpakt, iets dat bij natte (geïmpregneer-
de) reinigingskaarten wel nodig is om uitdroging van 
natte kaarten te voorkomen. DISKO reinigingskaarten zijn dan ook in alle opzichten de beste 
keuze voor een snelle, effectieve en milieuvriendelijke reiniging van magneet- en chipcontacten. 

Door de elasticiteit van de microvezel toplaag worden zowel de 
bovenzijde alsook de zijkanten van de magneetcontacten en 
chipcontacten gereinigd. Tijdens het reinigen welft de micro-
vezel toplaag zich om de magneetkop of de chipcontacten en 
haalt al het vuil grondig weg. Een gunstige bijkomstigheid bij 
het gebruik van de droge DISKO reinigingskaarten is dat er 
door het ontbreken van alcoholhoudende vloeistoffen geen 
uitharding van rubberrollen plaatsvindt.

DISKO reinigingskaarten
(patent Nr. EP 0789313)

DISKO reinigingskaarten met gepatenteerde 
beweegbare schuiver voor handmatig gebruik

zijn  wereldwijd  de  enige  reinigingskaarten  waarmee  chipcontacten  in  kaartlezers  met  zoge naamde 
“landing contacts”, zonder demontage van de kaartlezer grondig gereinigd kunnen worden.   
DISKO reinigingskaarten zijn meerdere malen bruikbaar. Daardoor wordt een zeer lage kost-
prijs per reiniging gerealiseerd.

DISKO reinigingskaarten – voor elke toepassing de juiste keuze!

of voor ATM’s met beweegbaar
veersysteem
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Reinigingskaarten voor magneetcontacten
in geldautomaten

Geldautomaten worden veelal intensief gebruikt. De constructie van de apparatuur is 
dan ook afgestemd op een hoog aantal betaaltransacties. Door het intensieve gebruik 
wordt er gemakkelijk vuil in de kaartlezer gebracht, waardoor er een negatieve invloed 
ontstaat op de optimale werking van ATM’s. Vooral huidvetten die zich bij elke transactie 
via de betaal- en creditkaarten op de magneetcontacten vastzetten, bevorderen de stof- 
en vuilopbouw in de kaartlezer. Daarnaast hebben de wisselende luchtvochtigheid en 
grote temperatuurschommelingen in de buitenlucht, een negatieve invloed op een goede 
werking van de “outdoor” ATM’s. Als gevolg hiervan kunnen er leesfouten ontstaan of 
kan de geldautomaat geheel uitvallen.

De bovenzijde van de magneetkop in de kaartlezer van de geldautomaat wordt door het 
veelvuldig gebruik van betaal- en creditkaarten als het ware voordurend “gepolijst/ge-
schuurd”. Stof en vuil zetten zich dan ook vooral af aan de randen (zijkanten) van de mag-
neetcontacten. Bij het niet periodiek reinigen kan het vuil zich juist daar snel opbouwen. 

DISKO reinigingskaarten zijn voorzien van een 
flexibele toplaag van microvezel reinigingsdoek 
met een sterk elastische en vuilabsorberende op-
pervlaktestructuur. De elasticiteit van de top- 
laag ontstaat doordat de microvezel buitenzijde 
van de reinigingskaart middels een hoge frequentietechniek slechts puntsgewijs aan 
de kern van de kaart is bevestigd. Hierdoor bereikt de DISKO reinigingskaart wel de 
zijkanten van de magneetkoppen, waardoor een effectieve reiniging van de kaartlezer 
wordt gerealiseerd.

Op elke reinigingskaart zijn 4 magneetcoderingen aangebracht, waardoor de shutter van 
de ATM geopend wordt en de reinigingskaart kan worden ingevoerd. DISKO reinigings-
kaarten kunnen minstens 4 maal gebruikt worden. Door de reinigingskaart te draaien 
wordt steeds een schoon gedeelte van de kaart gebruikt voor het verwijderen van vuil. 
Door de speciale codering op de reinigingskaarten wordt na het invoeren van de reini-
gingskaart, de magneetkop automatisch meerdere malen gereinigd.

In sommige situaties, vooral bij oudere machines, kan het wenselijk zijn dat de sterk
vervuilde rubber rollen, eveneens gereinigd worden. Hiervoor kan de reinigingskaart 
geïmpregneerd worden met DISKO rubberrol reiniger (DISKO Artikel nr. 1668). Na de 
reiniging dient een tweede droge kaart opnieuw ingevoerd te worden om de magneetkop
goed te reinigen en droog te maken. De speciale rubberrol reiniger zorgt ervoor dat de 
toplaag van de rollen weer zacht en elastisch wordt, zodat er een juiste grip ontstaat 
voor een optimale doorvoer van betaalkaarten.

The way to clean-IT
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Reinigingsset voor geldautomaten
10 reinigingskaarten
met elk 4 gecodeerde magneetsporen
voor 40 reinigingen
Artikel nr. 1560

Reinigingsset voor geldautomaten
30 reinigingskaarten
met elk 4 gecodeerde magneetsporen
voor 120 reinigingen
Artikel nr. 1563
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Reinigingskaarten voor het reinigen
van chipcontacten in geldautomaten

(Patent EP 0 789 373)
Geldautomaten (ATM’s) zijn in het hedendaagse geldverkeer onmisbaar geworden. Zowel 
voor de uitgifte als inname van contant geld zijn we meer en meer afhankelijk van deze 
apparatuur. Bij storingen, meestal veroorzaakt door vervuiling, zal het gebruik van de 
ATM veelal niet meer mogelijk zijn.

Bij de huidige geldautomaten die op basis van de nieuwe EMV-norm functioneren, vindt 
de informatieoverdracht voor het betalen of de inname van geld plaats via chipcontac-
ten, in plaats van magneetcontacten. Deze nieuwe en betrouwbare chiptechnologie is 
veiliger voor de afhandeling van het elektronisch betaalverkeer. Na het inbrengen van 
de bank- of creditkaart in de kaartlezer worden, nadat de kaart zijn juiste positie heeft 
bereikt, de chipcontacten op de microchip van de kaart gedrukt (“landing contacts tech-
nologie”). Bij deze technologie vindt er geen wrijving plaats tussen de microchip op de 
bank-/creditkaart en de chipcontacten van de kaartlezer. Door het ontbreken van wrijving 
zijn schone chipcontacten uitermate belangrijk voor een storingsvrije betaaltransactie. 
Slechts een kleine hoeveelheid huidvet dat middels de betaalkaart in aanraking komt 
met de chipcontacten, kan een storingsvrije afhandeling van de uitgifte of inname van 
geld al verstoren.

DISKO reinigingskaarten (Patent EP 0 789 373) 
Voor het reinigen van chipcontacten in geldauto-
maten zijn de DISKO reinigingskaarten wereldwijd 
de enige kaarten die in staat zijn om chipcontacten 
effectief en goed te reinigen. De DISKO reinigings-
kaart voor chipcontacten in ATM’s is een halfauto-
matische kaart met een speciaal ontwikkeld veersy-
steem.

Voor het inbrengen van de reinigingskaart wordt het veersysteem gespannen. Nadat de 
“landing contacts” chipcontacten in contact komen met de reinigingskaart ontspant het 
veersysteem zich en zorgt een hoogwaardige microvezel toplaag voor een optimale rei-
niging van chipcontacten. Door het regelmatig op deze wijze preventief reinigen van de 
chipcontacten wordt het kostbare demonteren van de kaartlezer en het daarna reinigen 
van de chipcontacten voorkomen.

Reinigingsset voor ‘outdoor’ geldautomaten 
13  microvezel reinigingskaarten, elk met 4 gecodeerde  

magneetsporen
1  metaal reinigingskaart met een fijn-mechanisch veer-

systeem
Reinigingsfrequentie: één keer per week
Voor 52 reinigingen van magneetcontacten en chipcontacten
Artikel nr. 1543

Reinigingsset voor ‘indoor’ geldautomaten 
6  microvezel reinigingskaarten, elk met 4 gecodeerde mag-

neetsporen
1  metaal reinigingskaart met een fijn-mechanisch veer- 

systeem
Reinigingsfrequentie: één keer per maand
Voor 24 reinigingen van magneetcontacten en chipcontacten
Artikel nr. 1541
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Servicekaarten voor het reinigen
van sensoren

In de kaartlezer van het type MVFW van OMRON bevinden zich vrijliggende
sensoren, die zorgdragen voor een goed transport van de ingebrachte bank- of
creditkaart. Verontreinigingen door stof en vuil verhinderen een goede werking
van deze sensoren, waardoor een goede positionering van de bank-/ creditkaart
niet meer gecontroleerd kan worden. Als gevolg hiervan reageert de kaartlezer
niet meer goed op de transportopdrachten, waardoor de betaaltransactie niet
meer kan worden uitgevoerd. 

Voor het reinigen van sensoren zijn er speciale servicekaarten ontwikkeld.
DISKO servicekaarten kunnen eenvoudig in de kaartlezer worden ingebracht.
De shutter opent zich hierbij automatisch. De kaartlezer probeert de magneetco-
dering te lezen. Hierbij beweegt de servicekaart zich een aantal maal in de
kaartlezer. Daarbij worden alle vrijliggende sensoren schoongemaakt met 
speciale reinigingspads die zich op de servicekaart bevinden. Na de reiniging is het
spanningsveld tussen de sensoren weer voor 100% hersteld.

Servicekaartenset voor geldautomaten
5 servicekaarten
voor het reinigen van sensoren
Artikel nr. 15200500
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DISKO reinigingskaarten voor
bundel bankbiljetlezers

Steeds meer banken bieden hun klanten de mogelijkheid om contact geld af 
te storten via  zogenaamde “24 uurs zelfservice bankbiljetten-afstortappara-
tuur”. Vaak zijn geldafstortmodules ingebouwd in de traditionele geldautoma-
ten van waaruit geld kan worden opgenomen. Daarnaast zijn er een groot 
aantal geldafstortsystemen die speciaal ontwikkeld zijn voor het enkel veilig  
afstorten van munten en/of bankbiljetten.

Geldafstortapparatuur is altijd uitgerust met een zeer gevoelig sensorsysteem 
om de authenticiteit (echtheid) en de waarde van de bankbiljetten optimaal te 
detecteren. Bovendien zijn de geldinnamemodules voorzien van vaak com-
plexe mechanica en elektronica om het transport en het tellen van de 
bankbiljetten goed te laten verlopen. Zowel de mechanische onderdelen van 
de apparatuur alsook de elektronica worden zeer intensief blootgesteld aan 
de vuil en stofbelasting als gevolg van de vuilafgifte van de bankbiljetten.

Vervuilde sensoren zijn niet meer in staat om de bankbiljetten goed te detec-
teren en te controleren op echtheid. Als gevolg hiervan zal het aantal geldaf-
wijzingen / rejects toenemen. Stof en vuil op de transportbaan en het bank-
biljet-scheidingssysteem leiden bovendien tot een verminderde grip van de 
rubber rollen en een verhoging van het aantal foutmeldingen. 

The way to clean-IT
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Het gebruik van de speciale DISKO reinigingskaarten voor de bundel bankbiljetlezers 
biedt u de eenvoudigste, veiligste en goedkoopste oplossing voor het waarborgen van 
een optimale functionaliteit van uw apparatuur. 

Het flexibele kernmateriaal van de 
reinigingskaart, in combinatie met de 
microvezel pads, garanderen een sto-
ringsvrij transport en een optimale rei-
nigingskwaliteit. De sensoren alsook de 
transportbaan  worden in één en dezelfde 
arbeidsgang gereinigd. 

De unieke DISKO speciaalreiniger, welke 
is samengesteld zonder chemische componenten, intensiveert de mechanische wer-
king van de microvezel pads op de reinigingskaart, zonder enige negatieve invloed op 
andere componenten zoals rubber rollen, transportbanden, etc. 

Alleen een preventieve en regelmatige reiniging 
voorkomt storingen!



Cleaning
Bundle Note Acceptors

Geïmpregneerde reinigingskaarten voor  
recycling geldafstort- en opnameapparatuur 
(Bankbiljetten invoeren via de lange zijde) 

DISKO reinigingskaart 160 x 76 mm, kernmateriaal: vuilabsorberende polyester, 
voorzien van microvezel pads aan beide zijde 159 x 25 mm,  
geïmpregneerd met 1 ml speciaalreiniger zonder chemische componenten,  
separaat verpakt in sachets van luchtdicht samengesteld materiaal (Papier/Alu/
PE/Surlin) 210 x 115 mm, 5 jaar garantie tegen uitdroging
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Cleaning card
for Recycling Modules

Reinigungskarte
für Recyclingmodule

Carte de nettoyage
pour des modules de recyclage
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Art.-No.:
19300102

Cleaning
          cards

Art.-No.:
1920010

Cleaning cards
for Bundle Note Acceptors

Reinigungskarte
für Bündeleinzahlungsmodule

Carte de nettoyage pour
des accepteurs des liasses de billets

Reinigingsset voor recycling modules 
Box met 25 geïmpregneerde  
reinigingskaarten
Artikel nr. 1920
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Art.-No.:
19300102

Cleaning
          cards

Art.-No.:
1920010

Cleaning cards
for Bundle Note Acceptors

Reinigungskarte
für Bündeleinzahlungsmodule

Carte de nettoyage pour
des accepteurs des liasses de billets

Reinigingset voor BNA’s
Box met 25 geïmpregneerde
reinigingskaarten
Artikel nr. 1930

Geïmpregneerde reinigingskaarten  
voor BNA’s  
(bankbiljetten invoeren via de korte zijde)
DISKO reinigingskaart 148 x 81 mm,
kernmateriaal: vuilabsorberende polyester, voorzien van
microvezel pads aan beide zijde 80 x 28 mm,
geïmpregneerd met 2 ml speciaalreiniger zonder chemische 
componenten, separaat verpakt in sachets van luchtdicht
samengesteld materiaal (Papier/Alu/PE/Surlin) 210 x 115 mm,
5 jaar garantie tegen uitdroging
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Reinigingskaarten voor het reinigen van 
de kaartlezer van elke betaalterminal 

Enige jaren geleden heeft DISKO een techniek ontwikkeld waarbij het gelukt is 
om de microvezel toplaag van de droge reinigingskaart met behulp van een hoge 
frequentie techniek slechts op een beperkt aantal plaatsen op de kern (onder-
grond) te bevestigen.
Doordat de microvezel toplaag grotendeels los om de kern ligt bezit deze reini-
gingskaart een grote mate van flexibiliteit / elasticiteit. Tijdens het reinigen drukt 
de magneetkop op de microvezel toplaag (alle magneetcontacten zijn verend in 
de kaartlezer aangebracht) waardoor de microvezel reinigingsdoek van de reini-
gingskaart zich als het ware om de magneetcontacten heen vouwt (zie tekening). 
Hierdoor worden ook de zijkanten goed schoongemaakt. Door de hoge frequen-
tietechnologie is het niet mogelijk dat de toplaag van de reinigingskaart tijdens 
het reinigen los komt van de kern.

De DISKO reinigingskaarten zijn aan beide zijden voorzien van een sterk vuil-
absorberende en reinigende microvezel toplaag. Daardoor kunnen ze ook aan 
beide zijden gebruikt worden. Hierdoor zijn vier reinigingen per kaart mogelijk 
(aan elke zijde van de kaart-voor/achter en boven/onder- een reiniging). Zo ont-
staat een uitstekende prijs-/kwaliteit verhouding (zeer lage prijs per reiniging).
DISKO microvezel reinigingskaarten 1555 zijn bruikbaar voor alle magneetcon-
tacten in doorhaallezers alsmede in motorische insteeklezers (met uitzondering 
van kaartlezers in geldautomaten en overige geldapparatuur).

Reinigingsset voor magneetcontacten
10 microvezel reinigingskaarten
voor 40 reinigingen
Artikel nr. 1555 

Reinigingsset voor magneetcontacten
30 microvezel reinigingskaarten
voor 120 reinigingen
Artikel nr. 1553

The way to clean-IT
www.disko.com

stop
*

1
1 8

0
1

5
2

3

9
6

◄
#

ok

Ewoud
Getypte tekst

Ewoud
Getypte tekst

Ewoud
Getypte tekst



Cleaning
POS

Reinigingskaarten voor het reinigen van chipcontacten 
in POS-terminals en overige apparatuur

DISKO heeft speciale reinigingskaarten ontwikkeld voor alle insteekkaartlezers met
"landing contacts”. Na het inbrengen van de DISKO reinigingskaart worden de “landing
contact” chipcontacten van de kaartlezer in contact gebracht met de microvezel toplaag
van de reinigingskaart. Op het moment dat de reinigingskaart weer uit de kaartlezer 
wordt gehaald, zullen de chipcontacten zich automatisch van de kaart verwijderen. Tij-
dens het inbrengen of uitnemen van de reinigingskaart, en dus ook tijdens het inbren-
genen uitnemen van een bank- of creditkaart, vindt er geen wrijving plaats tussen de 
reinigingskaart of microchip op de bank- of creditkaart enerzijds en de chipcontacten 
van de kaartlezer an derzijds. De reden hiervoor is dat op deze wijze het oppervlak van 
de bank- of creditkaart en de chipcontacten van de kaartlezer niet beschadigd kunnen 
worden. Deze technologie verhindert echter niet dat zich huidvetten, stof en vuil kun-
nen afzetten op de chipcontac ten van de kaartlezer. Omdat chipcontacten bijzonder 
gevoelig zijn voor vervuiling, is de kans aanwezig dat de betaaltransactie (vaak) zal 
worden onderbroken.

Voor het optimaal reinigen van chipcontacten is er in de afgelopen jaren een hoog
waardige reinigingskaart (DISKO 1533: Patent nr. EP0789313) met beweegbaar schuifsy-

steem en een toplaag van elastische microvezel reinigingsdoek ontwikkeld. De microve-
zel reinigingsdoek is met een hoge frequentietechniek aan de kern bevestigd.  

Voor een optimale reiniging wordt aanbevolen om met de ene hand de zwarte kern van de 
kaart vast te houden en met de andere hand de beweegbare schuiver een aantal maal heen 
en weer te bewegen. Daarbij wordt de microvezel pad van de reinigingskaart over de chip-
contacten bewogen en waardoor de contacten gereinigd worden. De DISKO reinigingskaart 
voor chipcontacten is droog, zonder de toevoeging van chemische reinigingsproducten, te 
gebruiken. Na de reiniging kan de kaart eenvoudig uit de kaartlezer worden verwijderd.
Elke kaart is 12 maal te gebruiken, waardoor een zeer gunstige prijs-/kwaliteit verhou-
ding ontstaat (lage kosten per reiniging).

Reinigingskaarten voor hybride kaartlezer met 1 kaartslot
Dit zijn betaalterminals met 1 slot voor zowel de chipcontacten alsook de magneetkop. Bij het 
invoeren verdwijnt de (reinigings)kaart grotendeels in het kaartslot.

Reinigingsset voor chipkaartlezer
3 reinigingskaarten met beweegbare schuiver
voor 36 reinigingen
Artikel nr. 1533 

Reinigingsset voor chipkaartlezer
6 reinigingskaarten met beweegbare schuiver
voor 72 reinigingen
Artikel nr. 1535
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Cleaning
POS

Reinigingsset voor hybride kaartlezers 
voor 12 complete reinigingen 
1 reinigingskaart met beweegbare schuif-  

mechanisme 
3 microvezel reinigingskaarten voor magneetkop
Artikel nr. 1534

Complete reinigingsset voor kassaterminals 
1 reinigingskaart met beweegbare schuiver 
3  microvezel reinigingskaarten voor magneet- 

koppen 
3 antistatische kunststof reinigingssets nat/droog 
3  reinigingsspatels met elk 2 flexibele schuim 

schoonmaakkoppen 
Artikel nr. 1539

Reinigingskaarten voor hybride terminals
Dit zijn betaalterminals met 2 slots, één voor de chipcontacten en één voor de mag-
neetkop. De (reinigings)kaart verdwijnt bij het slot van de chipcontacten slechts 
enkele centimeters in de betaalterminal.

Reinigingsset voor chipkaartlezer
voor 120 reinigingen van de chipcontacten
10 korte reinigingskaarten met beweegbare
schuifmechanisme               Artikel nr. 1531

Reinigingsset voor hybride kaartlezers
voor 12 complete reinigingen
1 korte reinigingskaart met beweegbare  

schuifmechanisme
3 microvezel reinigingskaarten voor magneetkop
Artikel nr. 1534S
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Cleaning
Other Automats

Reinigingskaarten voor bankbiljettenlezers 
in ticket-, parkeer- en overige automaten

Voor het reinigen van elektronische optische sensoren in bankbiljetlezers heeft DISKO speciale 
reinigingskaarten ontwikkeld. Bankbiljetlezers hebben tot doel om de echtheid én de waarde van 
(euro)bankbiljetten te controleren. Op basis van de resultaten van de tests worden de biljetten als 
betaalmiddel al dan niet geaccepteerd. Bankbiljetlezers vindt men tegenwoordig in vele soorten appa-
ratuur terug zoals parkeer-betaalapparatuur, ticketautomaten, sigaretten- en frisdrankautomaten en na-
tuurlijk in geldinname- en uitgifteapparatuur bij banken. Bij bankbiljetinname- of -uitgifteapparatuur
 is veelal ook een kaartlezer aanwezig waarmee de handeling geautoriseerd kan worden.
De DISKO reinigingskaarten voor bankbiljetlezers bestaan uit een polyester folie die zorgdraagt voor 
een goede grip en transport van de reinigingskaarten in de bankbiljetlezer. De microvezel reinigingspad 
die op de transportfolie is aangebracht, zorgt voor een optimale reiniging van, ook de dieper gelegen, 
optische sensoren. De microvezel reinigingspad vouwt zich tijdens het reinigen gedeeltelijk dubbel, zo-
dat moeilijk toegankelijke gedeelten van de bankbiljetlezer beter bereikt en gereinigd kunnen worden. 
De zachte structuur van de microvezel reinigingspad zorgt, in combinatie met de speciale sensor-reini-
gingsvloeistof, voor een effectieve en optimale reiniging. Bij een hoge frequentie van reinigen (dagelijks 
tot tweedagelijks) kan de speciale reinigingskaarten de sensoren goed reinigen ook zonder de toevoe-
ging van de speciale reinigingsvloeistof. Bij een lagere (wekelijkse) reinigingsfrequentie wordt aanbe-
volen om de DISKO reinigingskaarten in combinatie met de speciale reinigingsvloeistof te gebruiken. 
Gelijktijdig worden dan ook de rubber transportbanden schoongemaakt en gerevitaliseerd (juiste grip). 

DISKO reinigingskaarten voor de Japan Cash, types WBA en EBA
De positie van de microvezel reinigingspad (raised profile) is zodanig dat tijdens het reinigen alle sen-
soren bereikt worden. Voordat de reinigingskaarten in de bankbiljetlezer wordt ingebracht, moet sim-
pelweg wat speciaalreiniger op het microvezel gedeelte van de reinigingskaarten worden aangebracht. 
Vervolgens kan de reinigingskaarten in de bankbiljetlezer worden ingevoerd. De folie wordt door de 
bankbiljetlezer opgenomen, beweegt zich meerdere malen heen en weer en komt vervolgens weer uit 
de bankbiljetlezer tevoorschijn. De folie moet nu gedraaid worden en nogmaals worden ingevoerd. De 
reinigingshandeling herhaalt zich. Alle belangrijke onderdelen van de bankbiljetlezer (sensoren, referen-
tievlakken en magneetspoel) worden op een uiterst eenvoudige en effectieve wijze gereinigd. Boven-
dien zijn de rubber transportbanden weer schoon en hebben een juiste grip voor een goed transport 
van de bankbiljetten.

DISKO reinigingsset voor bankbiljetlezers voor Japan Cash
12 reinigingskaarten 148 x 76 mm
25 ml sensorreiniger (residuvrij)
voor 24 reinigingen
Artikel nr. 18001220 

25 geïmpregneerde reinigingskaarten 148 x 76 mm
Artikel nr. 1940

DISKO reinigingskaarten voor MEI/ Sodeco, Glory en overige bankbiljetlezers
De constructie van deze reinigingsfolies is vergelijkbaar met de folies voor de Japan Cash apparatuur. 
De microvezel reinigingspad is echter anders gepositioneerd om alle sensoren optimaal te bereiken. 
Alle elektronische onderdelen, met uitzondering van de twee grote lenzen, worden gereinigd. Voor het 
reinigen van de lenzen adviseren wij u DISKO reinigingsgas te gebruiken.

DISKO reinigingsset voor MEI/ Sodeco, Glory en overige bankbiljetlezers
12 reinigingskaarten 148 x 76 mm
25 ml sensorreiniger (residuvrij)
voor 24 reinigingen
Artikel nr. 18011220 

25 geïmpregneerde reinigingskaarten 
148 x 76 mm
Artikel nr. 1950  
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Cleaning
Tachographs

DISKO reinigingskaarten voor digitale tachografen
Sinds 1 mei 2006 is in alle EU-lidstaten de digitale tachograaf verplicht voor touringcars en 
vrachtwagens waarvan het toegestane maximum gewicht meer is dan 3.500 kilogram. Alle di-
gitale tachografen, ongeacht het merk of model, zijn voorzien van twee paslezers. Elke vracht-
wagenchauffeur beschikt over een zogenaamde bestuurderskaart waarop reis- en rusttijden 
worden geregistreerd. Gedurende de gehele rit dient de bestuurderskaart in de paslezer van 
de tachograaf geplaatst te zijn. Wanneer er twee chauffeurs om de beurt het voertuig besturen, 
dienen beide bestuurderskaarten in de tachograaf geplaatst te zijn.
Elke keer wanneer een chauffeur zijn bestuurderskaart in de kaartlezer plaatst, wordt 

vuil, stof, huidvet en nicotine afgezet op de chipcontacten. Onder invloed van stof, 
vuil en huidvetten kunnen er snel leesfouten ontstaan. Ook de luchtcirculatie van het 
airconditioningsysteem draagt bij een aan snelle(re) vervuiling van de chipcon-

tacten.
Gelet op bovenstaande invloeden is er binnen 

het DISKO programma een universele tachograaf 
reinigingskaart ontwikkeld voor het reinigingen van de chipcon-
tacten in digitale tachografen. 
Met deze reinigingskaart kan de chauffeur een leesfout zelf ver-
helpen of, door het preventief reinigen, zelfs voorkomen.
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DISKO tachograaf reinigingskaarten voor chipcontacten kunnen 
gebruikt worden in elk merk en/ of model tachograaf. De stabiele 
kern van de reinigingskaart zorgt ervoor dat de kaart gemakkelijk 
in de tachograaf geplaatst kan worden. De microvezel toplaag, die 
speciaal voor deze reinigingskaart ontworpen is, reinigt en absorbeert 
het vuil in één arbeidsgang. Het droog reinigen van de chipcon-
tacten in de digitale tachograaf is alleen mogelijk met de DISKO 
reinigingskaart. Bij het reinigen hoeft het apparaat niet uit elkaar 
gehaald te worden. De droge reinigingsmethode, waarbij geen 
chemische reinigingsmiddelen worden gebruikt, heeft geen scha-
delijke invloed op het transportmechanisme van de tachograaf.
De kwaliteit van een droge reinigingsmethode is aanzienlijk beter in 
vergelijking met natte (geïmpregneerde) reinigingskaarten. Droge 
reinigingskaarten kunnen stof en vuil maximaal absorberen in de 
oppervlaktestructuur van de microvezel reinigingskaart. Bij een natte 

reiniging is dit niet mogelijk omdat de reinigingsvloeistof het optimaal absorberen van vuil en stof 
beinvloed. 
Een onafhankelijke test, uitgevoerd door technici van een gerenommeerde organisatie laat dui-
delijk de verschillen zien in de kwaliteit van nat en droog reinigen. De drie foto’s hieronder laten 
een uitvergroot chipcontact zien. Op de eerste foto is het chipcontact erg vervuild. Op de tweede 
foto staat hetzelfde chipcontact na een reiniging met een natte (geïmpregneerde) reinigings-
kaart. Op de derde foto staat wederom hetzelfde chipcontact na reiniging met de droge DISKO 
microvezel reinigingskaart. Alleen reiniging met de DISKO reinigingskaart zorgt voor een 
optimaal schone chipcontact.



Cleaning
Tachographs

Reinigingskaarten voor tachografen: 
Box met 20 reinigingskaarten 
Artikel nr. 155701210

Box met 100 reinigingskaarten 
Artikel nr. 155701100
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DISKO reinigingspads tachograaf bestuurderskaarten
Zowel vervuilde chipcontacten alsook bestuurderskaarten zijn er vaak de oorzaak van 
dat er leesfouten ontstaan bij het uitlezen van de bestuurderskaart in de tachograaf. Een 
regelmatige en preventieve reiniging van de chip op de bestuurderskaart leidt tot aan-
zienlijk minder leesfouten, waardoor tijd en geld bespaart wordt.
De DISKO reinigingspads zijn speciaal ontworpen voor het reinigen van de chips 
op de bestuurderskaarten. Het zachte en 100% krasvrije microvezel oppervlakte 

van de reinigingspad heeft een hoog absorptievermogen waardoor de micro-
chip zonder krassen gereinigd wordt.
Door de hoogwaardige luchtdichte folie van de reinigingspad wordt uitdroging 

voorkomen. Dit is belangrijk omdat de temperatuur in een vrachtwagen soms 
wel kan oplopen tot meer dan 60 ºC. DISKO geeft een garantie van 5 jaar  
tegen uitdrogen voor reinigingspads in gesloten verpakking.
De gebruikte vloeistof in de reinigingspad intensiveert de werking van de 

microvezelstof van de pad, waardoor de bestuurderskaart zowel gereinigd als gedesin-
fecteerd wordt in één arbeidsgang.

Desinfecterende microvezel reinigingspads voor smartcards:

Box met 10 dubbele pads (nat/nat) 
= 20 enkele pads 
Artikel nr. 150220

Box met 180 dubbele pads (nat/nat) 
= 360 enkele pads 
Artikel nr. 1502

Reinigingsset voor tachografen:
Set van 2 reinigingskaarten en 1 dubbele reinigingspad 
Artikel nr. 15571502

Set van 10 reinigingskaart en 5 dubbele reinigingspads 
Artikel nr. 155710150210

Set van 50 reinigingskaart en 25 dubbele reinigingspads 
Artikel nr. 155750150250



DISKO computer care BV 
Ambachtsweg 49 
1271 AL  HUIZEN 

Tel. 035 -  523 83 75 
Fax 035 -  523 77 78 

E-mail: info@disko-cc.com 
Internet: www.disko-cc.com 


