
Wat is SoftWash? 

SoftWash is het gebruik van biologisch 
afbreekbare chemicaliën die vuil, insec-
tennesten en webben alsook stofaanslag 
direct reinigt. Tevens dood het direct alle 
alg, bacteriën, schimmel, (korst)mos en 
meeldauw met als resultaat een ontsmet 
en grondig gereinigd oppervlak.

SoftWash verbruikt slechts één derde van 
het water in vergelijking met hogedruk 
reiniging. Het resultaat blijft 4 tot 6 keer 
langer. Onze chemicaliën doen dan ook 
echt meer dan reinigen, zij penetreren 
diep in het materiaal, ontsmetten het op-
pervlak en verwijdert het wortelstelsel van 
de organismen compleet. Het behande-
len van uw pand lijkt dan ook het meeste 
op ongediertebestrijding.

BEHANDELING VAN:
DAKEN - VLONDERS - HEKWERKEN - GEVELS 

BESTRATING - STUCWERK - BEDRIJFSOBJECTEN
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Geloof het of niet maar 99% van de vervuiling op 
uw pand bestaat uit alg, bacteriën, schimmel, (korst)
mos en meeldauw. Niet alleen is het een lelijk gezicht 
maar het eet langzaam maar zeker ook uw pand op. 
Dit probleem komt in heel het land voor waardoor 
het door de lucht wordt aangevoerd. Het vestigt zich 
op uw pand om zich voort te planten. De bacterie 
die strepen en verkleuring veroorzaakt is Gloeocapsa 
Magma.  Veel mensen zijn van mening dat er geen 
schade ontstaat maar het tegendeel is waar. Het is 
niet alleen wetenschappelijk aangetoond maar in-
middels al in grote delen van de wereld aanvaard dat 
deze bacterie soort zich voedt aan uw pand.

Wat groeit er op mijn pand?

‘‘ONZE UNIEKE SOFTWASH METHODE 
ZORGT VOOR EEN SCHOON
EN ONTSMET OPPERVLAK’’ 

SoftWash versus Hogedruk reiniging

SoftWash is een revolutionaire veilige methode om 
uw onroerend goed op te frissen en een nieuw en 
schoon uiterlijk te geven. Hogedruk reiniging kan de-
structief zijn en schade veroorzaken tijdens het reini-
gen. Bovendien doet hogedruk reiniging slechts een 
oppervlakkige (visueel waarneembare) reiniging waarbij 
de organismen “geschoren worden” om hiermee de 
groeimogelijkheid te verhogen voor her aangroei 
van deze organismen. Als je de organismen als alg, 
bacteriën, schimmel, (korst)mos en meeldauw niet 
direct doodt groeit het sneller dan voorheen weer aan. 
SoftWash is alleen daarom al zinvol omdat SoftWash 
de organismen doodt tot in het wortelstelsel.Nieuwe 
aangroei van organismen is dan ook NIEUWE aangroei, 
net zoals deze ontstond na de nieuwbouw van uw 
pand.
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‘‘SOFTWASH IS DE NIEUWE 
DEFINITIE VOOR EXTERIEUR 

REINIGING’’

Verhoogde waarde voor uw  
onroerend goed 

Verhoogde algemene indruk 

Verlengt de onderhoudsinterval 

Vaak lagere energiekosten 

Behandelen vaker voordeliger 
dan vervangen 

Gezondheidsvoordelen (SBS)
 
100% biologisch afbreekbaar 
binnen 20 dagen

Ecologisch verantwoord en veilig

Lagere jaarlijkse onderhoudskosten
 
Uw bijdrage om nu voor   
milieubewuste reiniging te kiezen 


