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ALGEMEEN:  

Met gepaste trots, brengen wij ons bedrijf Ecostoom onder uw aandacht. Ecostoom richt zich 

voornamelijk op ecologisch verantwoorde onderhouds- en reinigingswerkzaamheden. Met name 

"dieptereiniging" is één van onze specialisaties. Alle door Ecostoom toegepaste onderhouds- en 

reinigingsproducten zijn volledig ecologisch verantwoord en vallen allen binnen de kaders van het RiVM 

(RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu), GreenKey en HACCP en zijn bovendien voorzien van NL-

toelatingsnummers. 

Voor meer informatie over Green Key, klikt u op Green Key. 

WAAROM EEN DIEPTEREINIGING?: 

Wanneer het écht schoon moet zijn, wordt de hulp van Ecostoom ingeroepen. De stoomreinigers en de 

ecologisch verantwoorde onderhouds- en reinigingsmiddelen vormen samen een zeer sterke combinatie 

waar geen vervuiling tegenop is gewassen. Daar waar de reguliere schoonmaak het laat afweten (o.a. door 

tijdgebrek, verkeerde keus van reinigingsmiddelen of anderszins), komt Ecostoom in actie. De opgewekte 

stoom van 170-180°C zorgt ervoor dat de hechting tussen vuil en oppervlakte wordt afgebroken en direct 

droog en vetvrij is. Door deze hoge temperatuur wordt tevens een groot deel van de aanwezige bacteriën, 

schimmels en andere ongewenste micro-organismen direct gedood. 

PROBLEMATIEK: 

Ondanks het feit dat sanitaire ruimten en keukens e.d. regelmatig worden gereinigd, blijkt in veel gevallen 

de vervuiling hardnekkig en moeizaam te verwijderen. Door een onjuiste reinigingsmethode blijkt dat 

vervuiling steeds dieper in de voegen wordt gedrukt, waardoor een ongewenste bacteriële bron ontstaat. 

Slechts het toepassen van agressieve, gevaarlijke en milieuonvriendelijke reinigingsproducten kan deze 

vervuiling afdoende bestrijden. 

Echter, in het kader van het milieu zijn deze producten in de zorgsector en hotels enz. ten strengste 

verboden. Binnen de regelgeving van RiVM, Green Key en HACCP,  zijn deze milieuonvriendelijke 

producten verboden. Steeds meer organisaties conformeren zich aan deze regelgeving. 
Welnu, in die gevallen biedt de diepte- en stoomreiniging van Ecostoom uitkomst. 

HOE GAAT EEN DIEPTEREINIGING IN ZIJN WERK?: 

 Dieptereiniging = Méér dan alleen Schoonmaken!; 

 Inspectie om de inzet van materiaal en reinigingsproducten te kunnen bepalen; 

 Oppervlakken behandelen met geselecteerde ecologisch verantwoorde reinigingsmiddelen; 

 Oppervlakken afwerken; 

 De stoomtemperatuur (> 170°C) doodt de meeste bacteriën; 

 Kalkaanslag wordt verwijderd; 

VERWIJDEREN VAN ALGEN, MOSSEN EN SCHIMMELS: 

Ook voor het ecologisch verantwoord verwijderen van algen, mossen en schimmels bent u bij ons aan het 

juiste adres. Denk hierbij aan terrastegels, houten vlonders, muren, tegelwerk, stenen en houten trappen, 

terrasmeubilair en dergelijke. Onze milieuvriendelijke, ecologisch verantwoorde reinigingsmiddelen werken 

snel en doeltreffend, maar kunnen tevens preventief worden ingezet. Wij stomen ook uw 

(wellness)apparatuur, revalidatie apparatuur zoals rollators, looprekken, rolstoelen enz. enz., zodat dit 

weer fris, hygiënisch en bacterievrij is. 

DE VOORDELEN VOOR U ALS KLANT: 

 Onze producten zijn volledig mens- dier- en milieuvriendelijk en veilig voor uw klanten en personeel 

en volledig in overeenstemming met de Green Key en/of RiVM en HACCP regelgeving; 

 Diepte- en stoomreinigen c.q. bacterievrij maken van o.a. de sanitaire ruimten enz.; 

 Diepte- en stoomreinigen (vetvrij maken) van keukenvloeren, voegen enz.; 

 De stoomtemperatuur (> 170°C ) doodt de meeste bacteriën; 

 Een hygiënische omgeving voor uw klanten en uw personeel; 

 Periodieke dieptereiniging ter voorkoming van terugkerende vervuiling. 

(Frequentie is afhankelijk van de intensiviteit van het gebruik van bedoelde ruimten); 

 Ecostoom werkt snel, netjes en accuraat. 

 

Wilt u hierover meer informatie, of wilt u een vrijblijvende demonstratie, dan kunt u natuurlijk te allen tijde 

contact met ons opnemen. 

http://www.greenkey.nl/page/406

