Probiotica
Als professioneel schoonmaakbedrijf weten wij dat een schoon binnenmilieu veiliger is voor uw gezondheid.
In bedrijfsruimten, kinderdagverblijven, scholen, gezondheidscentra voeren wij dagelijks strijd tegen
ziekmakende schimmels en bacteriën. Grondig reinigen alleen is niet afdoende.
Daarom onderzoekt Cleaning Service 2001 in samenwerking met Chrisal Cleaning products een nieuwe
schoonmaak methodiek. Dit omvat microscopisch diep reinigen met veilige en duurzame producten op
basis van probiotica.
Dertig procent van de Nederlandse kantoren heeft een ongezond binnenmilieu, blijkt uit landelijk
onderzoek. Dit komt door slechte ventilatie en door problemen met de luchtbehandeling.
Ook op werkplekken worden vaak te hoge concentraties schimmels en ziekteverwerkende bacteriën
gevonden.
Door schoon te maken met reinigingsmiddelen op basis van probiotica kunnen wij zorgen voor een
gezondere werkomgeving.

Veilige bacteriën winnen de strijd tegen vuil.
Probiotica zijn voor mens en dier gezonde en nuttige bacteriën, die door technische ontwikkeling nu ook
inzetbaar zijn in veilige reinigingsmiddelen. Deze bacteriën voeden zich met de bestaande vervuilende
“biofilm”. Biofilm is een laag vuil, waarin zich ziekmakende microben bevinden. Te denken valt aan donker
geworden voegen tussen tegels, of aan zwarte vegen op muren rond lichtschakelaars. Reinigingsmiddelen
met probiotica breken deze schadelijke biofilm volledig af. Bijkomend voordeel is dat ook vieze geurtjes
verdwijnen.

Reinigen op drie niveaus.
Reinigingsmiddelen met probiotica werken op drie niveaus.
1. Door het toegevoegde biologisch afbreekbare schoonmaakmiddel wordt allereerst het zichtbare vuil
opgelost en verwijderd.
2. Vervolgens wordt de onderliggende biofilm door de probiotische bacteriën afgebroken: een invasie
van deze kleine bondgenootjes bezet de oppervlakte en dringt door tot in de kleinste kiertjes.
3. Zo zorgen zij voor een optimale hygiëne. De nuttige bacteriën die op de oppervlakte achterblijven
nadat is schoongemaakt, gaan nog even door met het afbreken van de vervuilde biofilm. Zo daalt
ook het risico op nieuwe schadelijke bacteriën en schimmels.
De bacteriën in probiotica zijn volkomen veilig voor mens, dier en natuur, ze zijn krachtiger in hun
reinigende werking dan de huidige schoonmaakmiddelen en ze zijn biologisch afbreekbaar. Deze werkwijze
van CS 2001 B.V. sluit hierbij perfect aan op onze en uw duurzame bedrijfsvoering.

De voordelen van schoonmaken met probiotica.
Gezondere werkomgeving.
Schimmels verdwijnen.
Nare geurtjes verdwijnen.
Minder plastic en chemie belasting voor het milieu.
Geen extra kosten.
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