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Snel, doeltreffend en duurzaam reinigen

Wat zijn enzymen en hoe 
werkt het? 
Enzymen zijn natuurlijke eiwitten die worden 

geproduceerd door gisting. Het zijn niet-levende 

proteïnen die actief worden zodra ze met lauwwarm 

water (35-65 graden Celsius) in aanraking komen. 

Enzymen reageren met organische verontreinigingen; ze 

vernietigen (‘knippen’) elke organische stof en 

zetten deze om in kleine wateroplosbare resten. 

Bacteriën nemen de afgebroken resten eenvoudig op. 

Tijdens het waterzuiveringsproces zorgen de bacteriën 

ervoor dat de deeltjes weer natuurlijke bestanddelen 

worden. Omdat de enzymen een natuurproduct is en deze 

100% biologisch afbreekbaar is kan je duurzaam reinigen 

zonder schadelijke restproducten.  

Je kunt onze enzymatische reinigingsproducten inzetten 

voor uiteenlopende toepassingen. Zoals voor het reinigen 

van sterk vervuilde apparatuur of vervuiling in leidingen. 

Denk aan het reinigen van professionele keukens, 

vaatwasmachines, vaatwastunnels, leidingen en vloeren. 

Toepassingen enzymatische 
reinigingsmiddelen

Doeltreffender dan
traditionele middelen

Enzymen zijn doeltreffender dan petrochemische 

oplossingen op alle organische resten. Detergent 

op basis van enzymen zet organische vlekken 

op een onomkeerbare manier om in resten 

die in water kunnen worden opgelost. 

Enzymatische reinigingsmiddelen zijn zeer 

geschikt zijn voor het verwijderen van organische 

vervuiling in bijvoorbeeld productieruimtes en 

ook goed te gebruiken bij keukens en het reinigen 

van afvalcontainers. 

Door te reinigen met enzymen zal de voedings-

bodem voor de bacteriën afgebroken worden 

waardoor je hygiënischer kan schoonmaken.



100% natuurlijk reinigen
De enzymatische reinigingsmiddelen zijn voorzien van ECO CERT. Een label met 

als focus duurzame ontwikkeling. De componenten zijn van natuurlijke oorsprok, 

zowel de inhoud, verpakking als transport. Het kwaliteit systeem wordt jaarlijks 

geëvalueerd het is een wereldweid erkend eco-label. Kortom ECO CERT staat 

voor het beschermen van onze planeet en haar natuurlijke bronnen 

en voor het verminderen van overschot en afval waar mogelijk.

Waterbesparend tot 80%
Onze enzymatische reinigingsproducten zijn gebaseerd op geconcentreerde for-

mules en hebben een lage dosering. Hierdoor kan je met weinig reinigingsmiddel 

veel schoonmaken. De enzymen breken de vuilresten af vóór het lozen in de riolen 

en versnellen het waterzuiveringsproces. Hierdoor blijven de afvalwaterinstallaties 

langer schoon en voorkomt onnodige storingen in deze installaties.

Super krachtige reiniging
Grondige reiniging en ontsmetting van materiaal, vloer en werkoppervlakken is 

cruciaal. De kwaliteit van de producten is afhankelijk van de hygiëne op de 

werkvloer en installaties. Goed reinigen staat gelijk aan duurzaamheid. Door goed 

te reinigen blijven materialen langer schoon en bruikbaar. Wanneer er gereinigd 

wordt met veilige, niet agressieve reinigingsmiddelen, zal dit ook veiliger zijn voor 

de gebruiker. 

Positieve invloed op de natuur
Enzymen zijn 100% natuurlijk en belasten de natuur niet zoals een chemisch 

middel. Ook betekent werken met enzymen veilig werken voor de medewerkers, 

er ontstaan geen allergische reacties. Na verwijderen van het vuil werken de 

enzymen door in het afvalwater, waardoor eventuele vuilophoping in leidingen 

verdwijnen. Ook het afvalwater wordt gezuiverd. Zo blijft alleen natuurlijk residu 

over. Enzymen zijn dus effectiever in schoonmaak en veel beter voor het milieu.



Microbiologische samenstelling
Dankzij een grondige reiniging kan het enzym bacteriële besmetting voorkomen. 

Bovendien bieden enzymen een oplossing om de microbiologische kwaliteit van 

voedingproducten en hun microbiologische houdbaarheid te verbeteren. De 

enzymen die in Realco-oplossingen worden gebruikt, zijn afkomstig van bacteriën, 

gisten of schimmels. Verkregen door fermentatie, zijn ze daarom 100% 

hernieuwbaar en biologisch afbreekbaar.

Energiebesparend reinigen 45 - 55°C
De ideale temperatuur om met enzymen te reinigen is tussen de 45 en 55 graden. 

Waar je bij traditionele reinigingsmiddelen al snel boven de 60 graden moet 

werken. Doordat je met een lagere temperatuur effectief kunt reinigen bespaar 

je op het energieverbruik om het water op de juiste temperatuur te krijgen en te 

houden. Daarnaast werken enzymatische producten 2 - 4 uur. In tegenstelling tot 

de 15 minuten dat traditionele reinigingsmiddelen actief zijn.

Veilig voor mens en machine
Doordat enzymen het vuil in kleinere afspoelbare delen knipt hoef je minder tot 

niet te boenen om het oppervlak schoon te krijgen. Daardoos is het beter voor de 

machines en producten, minder schrobben betekend minder krassen en slijtage. 

Het is zelfs doeltreffend voor het meest aangekoekte vuil. Enzymen werken in een 

neutraal pH milieu en zijn 100% biologisch afbreekbaar. Ze zijn dus ongevaarlijk 

voor de gebruiker en het materiaal waarmee ze in contact komen.

Tijdbesparend door snelle werking
Enzymatische reiniging neemt minder tijd in beslag met beter resultaat. Doordat 

de enzymen het vuil ‘knipt’ in wateroplosbare residuen ben je minder tijd kwijt 

om deze los te schrobben. Je kan hier al snel een tijdsbesparing van van 70% op 

behalen ten opzichte van traditionele reiniging, waar je veel tijd verliest door het 

schrobben.



Om te bepalen welk reinigingsmiddel je nodig hebt moet je eerst kijken wat het probleem is. 

Zo zijn er middelen voor geurbehandeling, middelen op basis van enzymen en middelen voor 

de grondige schoonmaak; bijvoorbeeld binnen de industrie of openbare ruimtes. Wij werken 

alleen met professionele producten met ieder specifieke eigenschappen.

Wil je meer weten over enzymatisch reinigen? Kijk dan op onze website: 

https://innovibv.nl/duurzame-reinigingsmiddelen/  of bel ons via 0546 66 07 10 

voor persoonlijk advies 

Degres-L
Deze krachtige enzymatische 

ontvetter is geschikt voor een 

grondige reiniging van alle 

oppervlakken in uw keuken.

Enzyfood
Geschikt voor preventief 

onderhoud van leidingen in 

voedingswerkplaatsen. Aanbevolen 

voor elk type organisch vuil.

Degrazym
Schrobben is niet meer nodig! 

Deze enzymatische ecodetergent 

voor handafwas verwijdert alle 

etensresten, zelfs de meest 

hardnekkige.

Supodor
Een krachtige enzym-bacteriële 

ontgeurder. Voor het preventief 

onderhoud en de curatieve 

behandeling van slechte geur 

in de leidingen.

Multizym
Dit multi-enzymencomplex voor 

alle oppervlakken reinigt en lost 

het vuil op voor u. Geparfumeerd 

met etherische citroengrasolie.

ENZYMIX L
Verwijder de meest hardnekkige 

vlekken met de enzymatische 

reiniger Powerzym M. Door het 

reinigingsmiddel gaan oppervlakken 

weer mooi glanzen.

Een greep uit onze enzymatische 
reinigingsmiddelen

Welk reinigingsmiddel heb je nodig?


