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Hoe kunt u uw hygiëne optimaliseren en gelijktijdig onze 
natuurlijke omgeving sparen?

DE BIOREVOLUTIE  
IN DE HYGIËNESECTOR

the greenest way to clean



  Het schrobben moe?

Laat enzymen 
klus klaren

Wrijven is niet meer nodig bij 
een handmatige afwas, enzymen 
doen in een recordtijd het vuil 
uiteenvallen!

• Geconcentreerde formules: 
Dosering > 0,35

• Doeltreffend - zelfs voor 
het meest aangekoekte vuil 
(gegratineerde gerechten)

• Spaart uw huid: Getest onder 
toezicht van dermatologen*

* Volgens de richtlijn 2000/33/EG (bijlage 1 hoofdstuk B.40 'Huidcorrosie') en richt-
lijn 761/2009/EG (bijlage 3 hoofdstuk B.46) door Eurosafe. ** Wees voorzichtig bij 
het gebruik van kiemdodende middelen. Lees het etiket en de informatie over het 
product voordat u het begint te gebruiken.

Enzymen onder de loep genomen

Wat is een enzym? Een enzym is een eiwit d.w.z. een 

keten van aminozuren die door een levend organisme worden 

voortgebracht. Enzymen zijn in ons lichaam aanwezig en spelen 

daar een essentiële rol in onze levenscyclus (spijsvertering).

Leven enzymen? Neen! Een enzym leeft niet. Het 

wordt wel door een levend organisme gemaakt, maar het leeft 

zelf niet, het eet niet en het sterft ook niet. U kunt enzymen nog 

het best vergelijken met haren of nagels. 

Hoe werkt een enzym? 
Een enzym werkt als een schaar, die organische moleculen 

verknipt in microdeeltjes die in water oplosbaar zijn. Een enzym 

kan tot 3 miljoen moleculen per seconde verknippen en kan 

met andere reinigingsmiddelen samenwerken.

DEGRAZYM



Deze enzymatische technologie reinigt en 
maakt het vuil van al uw oppervlakken los.

• Verrijkt met lipasen voor een zeer 
grondige ontvettende werking

• Meerdere oppervlakken: reinigen van 
zalen, kantoorruimtes, lokalen, kamers, 
gangen, meubelen,….

• Toevoeging van citronella voor een 
frisse geur 

ONTDEK DE SUPERKRACHTEN 
VAN ENZYMEN! 

   Een gladde vloer? 

Maak uw vloer 
GRONDIG schoon

  Krachtig

Krachtige enzymatische 
ontvetter voor multigebruik

Degres-L gebruikt de kracht van enzymen 
voor een snelle en doeltreffende reiniging 
van alle oppervlakken in uw keuken.

• Krachtig: grondige reiniging dankzij het 
gebruik van enzymen

• Meerdere oppervlakken: reinig uw 
hele keuken, van vloer tot plafond

• Spaart uw huid: Getest onder toezicht 
van dermatologen*

WIST U DIT? 
Meer dan 30 % van de arbeidsongevallen in keukens is het gevolg van 

een val. Dankzij hun grondige reiniging herstellen enzymen het antislipeffect 
en zorgen ze ervoor dat de vloeren in keukens en in zalen voldoende grip 

blijven bieden. 

DEGRES-L MULTIZYM 



    Hardnekkige vlekken of slijtage?

Uw materieel opnieuw 
KRAAKHELDER!

      Geurtjes? 

Laat alles fris ruiken 
Opnieuw een FRISSE GEUR!

Powerzym®M is een ware verjongingskuur 
voor uw materieel. Deze formule op basis van 
drie enzymen verrijkt met oxidatiemiddelen 
verwijdert sporen van slijtage en werkt zelfs  
het hardnekkigste vuil weg.  

• Geen enkele vlek is ertegen bestand: Vet, 
eiwitten, zetmeel, thee (tannine), koffie 

• Roestvrijstalen oppervlakken worden  
weer glanzend

Behandel uw leidingen met dit 
exclusief enzymobacterieel product. 

• Verwijdert onmiddellijk slechte 
geuren

• Onderhoud uw leidingen en 
vermijd verstopping dankzij de 
werking van enzymen

• Gebruiksklare vloeibare formule 

• Mentholgeur van plantaardige 
oorsprong 

GEDAAN MET VERSTOPPINGEN!
Enzymen werken tot 3 uur na de schoonmaakbeurt door. Wanneer u het 
schoonmaakwater weggiet, helpt u ook uw leidingen te onderhouden. 
Enzymen maken de aangekoekte resten in uw buizen los en vrijwaren uw 
keuken tegen overlopende gootstenen en verstoppingen. 

Resultaten die meteen zichtbaar zijn! 

ZONDER 
POWERZYM®M

MET
POWERZYM®M

POWERZYM®M SUPODOR



HYGIËNE IS WAT WIJ HET BESTE KUNNEN!
Dankzij onze 30 jaar ervaring maken vlekken 

en bacteriën geen kans!

WIE ZIJN WIJ?

Waarom zijn enzymatische oplossingen 

doeltreffender dan traditionele chemie?
 
Enzymen blijken bij alle soorten organische vlekken doeltreffender te werken dan 
petrochemische oplossingen. Detergent op basis van enzymen zet organische vlekken op 
een onomkeerbare manier om in resten die in water kunnen worden opgelost. Daardoor zijn 
enzymen bijzonder krachtige reinigingsmiddelen!

Water Vet-molecule Klassiek
detergent Omkeerbaar resultaat

Water Vet-molecule Detergent
op basis van enzymen

Onomkeerbaar resultaat

Realco onderzoekt, ontwikkelt en produceert innoverende en bijzonder krachtige 
hygiëneoplossingen op basis van enzymen voor gebruik in professionele keukens, 
de voedingsindustrie, de medische sector en voor huishoudelijk gebruik. 



Importeur Nederland

Geniet snel van 

UW VOORDELEN 
door te reinigen met enzymen!

Bezorg gezonde  en kwalitatief 
hoogstaande gerechten 

dankzij een optimale 
beheersing van hygiëne in uw 

bedrijf. 

Versterk uw team zonder dat 
dit ten koste gaat van comfort, 

veiligheid, gezondheid en 
welzijn!

Beperk verspilling en 
zorg ervoor dat afval 

waterinstallaties schoon en 
functioneel blijven.

 
Houd uw budget 

onder controle door 
gezondheidscrisissen 

en arbeidsongevallen te 
voorkomen.

the greenest way to clean


