
Efficiënter, effectiever 
en duurzamer reinigen
met warm water en stoom

Dé voordelen:

Versie  
03.21.02

Hogere efficiency: sneller een beter 
schoonmaakresultaat

Meer effectiviteit: voorkom 
virusverspreiding

Duurzaam: minimaal verbruik water

the greenest way to clean



Het efficiënt, effectief en duurzaam reinigen met warm water en stoom 

De dagelijkse schoonmaak moet steeds beter, sneller, efficiënter en duurzamer. Schoonmakers krijgen beperkte tijd om 

hun werk uit te voeren. Het is dus belangrijk voor een schoonmaakbedrijf om na te gaan hoe je in een zo kort mogelijke 

tijd wél goed reinigt. Met een zo klein mogelijke footprint door minimaal afvalwater afvoeren. 

Slimme machines en specifieke schoonmaakmethodes helpen hierbij. Ieder object of oppervlak is immers anders. 

Het vereist discipline om eerst na te gaan welke reinigingsaanpak nodig is. Vloeronderhoud van tapijt is anders dan die 

van reliëftegels, fooddproductiemachines vragen om een andere aanpak dan zorgapparatuur, en kantoren hebben een 

andere vervuilingsgraad dan een autogarage. Warm water en stoom zijn vaak zeer efficiënte, effectieve en 

duurzame reinigingsoplossingen.

Wat zijn de voordelen van het reinigen met 
warm water en stoom (90-120 °C)
 Hogere efficiency: sneller een beter schoonmaakresultaat

 Meer effectiviteit: voorkomen virusverspreiding

 Duurzamer: minimaal verbruik water, chemie en energie



Hogere efficiëncy

Meer efficiëntie

Sneller een beter reiniginsresultaat
Uit onderzoek blijkt dat reinigen met warm water of stoom de 
reinigingstijd tot 40% kan verkorten. Vetaanslag verwijderen met 
warm water duurt zelfs 75% minder lang. Daarbij is warm water/
stoom ook sneller droog dan koud water. Dit bespaart nog eens extra 
tijd. En geeft minder risico bij het reinigen van vloeren, want als deze 
snel weer droog zijn is er minder struikel- of valkans. 

De tijd die hierdoor vrijkomt, kunnen schoonmakers inzetten voor 
andere reinigingstaken: reguliere taken intensiever oppakken of extra 
werkzaamheden voor hun opdrachtgevers.  

Voorkom virusverspreiding
Reinigen met warm water >65°C inactiveert bacteriën, ziektekiemen 
en virussen zoals COVID-19. In de zorg en food is het effectiever om 
stoom in te zetten. Het is wetenschappelijk bewezen dat de combina-
tie van druk met verhit water van net onder de 100°C ervoor zorgt dat 
virussen, bacteriën, schimmels en ziektekiemen worden gedood. 
Ontsmetting gebeurt dan in één reinigingsbeurt, desinfectie is vaak 
niet meer nodig. Met de stoomreiniger en specifieke accessoires 
worden alle plekken gereinigd. Combineer stoomreiniging met 
microvezeldoeken en afzuiging om direct het losgekomen vuil op te 
nemen.

Desinfectie 
Na reiniging kan in enkele gevallen desinfectie gewenst zijn. Een op 
een stoomreiniger aangesloten fogger verspreidt het desinfectiemid-
del in een ruimte. Zo bereik je oppervlakken, materialen, apparatuur, 
meubels en ook kleine randjes en hoekjes en moeilijk bereikbare 
plekken.

Voorkomen opbouw biofilm
Regelmatig reinigen met warm water of stoom voorkomt ook de 
opbouw van biofilm. Is deze als aanwezig, dan bieden enzymen 
uitkomst. Deze 100% natuurlijke enzymen dringen de biofilm in en 
verbreken de samenhang door het vuil in minuscuul kleine deeltjes 
op te knippen. Met water kan de vervuiling worden afgespoeld. 
Daarna blijft onderhoud nodig om nieuwe opbouw te voorkomen. 



Extra inzet van ecologische 
reinigingsmiddelen
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Is er toch een reinigingsmiddel nodig omdat de 
vervuilingsgraad hoog is – er is te lang niet goed schoon-
gemaakt, het vuil is aangekoekt – dan zijn er ecologische 
/ enzymatische reinigingsmiddelen. 

Deze laatste variant ‘verknippen’ het vuil snel in veel 
kleine deeltjes, die je vervolgens wegspoelt. Het 
knipproces zet ook in het afvalwater door. 
Er blijft schoon, natuurlijk water over.   

Duurzamer reinigen
Minimaal verbruik water, chemie en energie
Doordat er met warm water of stoom een kortere reinigingstijd 
nodig is, wordt er automatisch ook minder water en energie verbruikt 
voor de inzet van hogedruk- of stoomreinigers. Een traditionele 
hogedrukreiniger verbruikt tussen de 600-2000 liter per uur, onze 
warm/koud water hogedrukreiniger Hydrobox 120/240 liter per uur 
en een stoomreiniger slechts 10-50 liter water per uur. Chemie is in 
veel gevallen niet nodig. Hierdoor bespaar je tot wel 80% water en 
chemie ten opzichte van andere reinigingsmethoden. En beperk je 
schade aan mens, machine en milieu.

Deze whitepaper is jou ter beschikking gesteld door Innovi BV
Importeur en specialist in innovatieve en milieuvriendelijke duurzame reinigingsoplossingen. Onze missie is om 
met bedrijven te voorzien van effectieve, milieuvriendelijke en kwalitatief goede reinigingsoplossingen. 
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