
PROBIOTICS 



CATALOGUS QUALITY FIRST PROBIOTICA PRODUCTS 

Waarom zijn wij uniek? 

Voor Quality First Probiotica geproduceerde reinigingsmiddelen zijn reinigingsproducten die niet-pathogene, 

"goede"bacteriën gebruiken voor het verteren van afval, bodem, vlekken en kwalijke geurtjes. De bacteriën doen 

dit door enzymen te produceren die specifiek zijn ontworpen om bepaalde moleculen (afval / bodem) in kleinere 

stukjes te breken. Deze kleinere stukjes worden "voedsel" voor de bacteriën.  

De bacteriën consumeren deze bodems en breken ze af in twee basische verbindingen: koolstofdioxide en water. 

De bacteriën groeien in aantal en blijven de grond verbruiken tot hun voedselvoorraad afneemt (de grond is 

verdwenen), daarna neemt de bacteriepopulatie af en kan worden weggespoeld tijdens de volgende schoonmaak 

of blijven werken tegen nieuwe bodems.  

Bacteriën kunnen meer dan 5000 verschillende enzymen produceren. Vanwege hun levend karakter produceert 

elke bacterie die wij gebruiken, afhankelijk van het type afval, enkele duizenden enzymen en oppervlakteactieve 

stoffen. De specifiek geproduceerde enzymen worden daarom zo nodig geregenereerd. 

Voordelen met bacteriële reinigingsmiddelen. 

1. Ze zijn vaak veiliger voor het milieu en de menselijke gezondheid in vergelijking met andere chemische 

producten. 

2. De micro-organismen (bacteriën) kunnen in zeer kleine scheuren en spleten doordringen en bodems en 

onaangename geurtjes verwijderen die traditionele chemicaliën vaak niet kunnen verwijderen. 

3. De bacteriën en enzymen blijven achter als reststoffen en kunnen maximaal 80 uur na het aanbrengen blijven 

werken, zodat vuil en onwelriekende stoffen volledig worden verwijderd. 

4. Door natuurlijke competitie voor voedsel en hulpbronnen, kunnen de niet -

pathogene "goede" bacteriën helpen om ziekteverwekkende (ziekte 

veroorzakende) bacteriën te verdringen, wat de menselijke gezondheid ten goede 

komt 

 

 

                          



REINIGING 

Deze krachtige dieptereiniger op basis van Probiotica reinigt alle 

oppervlakken en breekt het plantaardige oliën en dierlijke vetten af in 

CO2 en water. Degreaser is een pH neutrale reiniger, toepasbaar in 

(groot)keukens, horeca, kantines etc.  Degreaser is ready to use en kan 

machinaal worden toegepast. Bij > 60°C wordt de werking van 

Degreaser geneutraliseerd. Donker en vorstvrij opslaan. 

Verpakkingen:  1 ltr – 5 ltr – 10 ltr – 20 ltr - IBC 

Deze krachtige dieptereiniger op basis van Probiotica reinigt en 

verwijdert moeiteloos urinesteen en kalk. Sanitair is toepasbaar in alle 

sanitaire ruimtes.  Sanitair kan in een verhouding van max. 1:10 

handmatig en machinaal in handwarm tot koud water worden 

toegepast. Bij > 60°C wordt de werking van Sanitair geneutraliseerd. 

Donker en vorstvrij opslaan. pH 2,5 

 Verpakkingen:  1 ltr – 5 ltr – 10 ltr – 20 ltr - IBC 



REINIGING 

Deze krachtige dieptereiniger op basis van Probiotica breekt 

aardolieproducten af in CO2 en water. Oil Digest kan worden 

toegepast op alle oppervlakken. Oil Digest kan in een verhouding van 

max. 1:10 handmatig en machinaal in handwarm tot koud water 

worden toegepast. Bij > 60°C wordt de werking van Oil Digest 

geneutraliseerd. Donker en vorstvrij opslaan. 

Verpakkingen:  1 ltr – 5 ltr – 10 ltr – 20 ltr - IBC 

Deze krachtige dieptereiniger op basis van Probiotica reinigt alle 

oppervlakken en breekt het vuil af in CO2 en water. MultiCleaner is 

een pH neutrale reiniger, toepasbaar op kwetsbare ondergronden, 

natuursteen etc.  MultiCleaner kan in een verhouding van 1:10 worden 

machinaal of handmatig in koud tot handwarm water worden 

toegepast. Bij > 60°C wordt de werking van MultiCleaner 

geneutraliseerd. Donker en vorstvrij opslaan. 

Verpakkingen:  1 ltr – 5 ltr – 10 ltr – 20 ltr - IBC 



SPECIALS 

Deze krachtige dieptereiniger op basis van Probiotica verwijdert roest 

en oxidatie op ijzer, RVS etc. Oxidatio is ready to use.Deze unieke gel 

kunt u aanbrengen met een blokkwast. Donker en vorstvrij opslaan. 

pH1. Beste resultaat vanaf 20°C 

Verpakkingen:  1-5 ltr  

Deze krachtige dieptereiniger op basis van Probiotica verwijdert 

vliegroest en oxidatie op ijzer, RVS etc. Fortitudo is ready to use. 

Aanbrengen met een blokkwast.   Donker en vorstvrij opslaan.  

pH 1,5 

Verpakkingen:  1 ltr – 5 ltr – 10 ltr – 20 ltr - IBC 



CARWASH 

Deze krachtige carwash shampoo op basis van Probiotica werkt als een 

dieptereiniger. Purum is een pH neutrale reiniger, toepasbaar voor alle 

voertuigen en materialen. Reinigt en beschermt duurzame materialen 

in uw Carwash en draagt zorg voor een geheel neutrale wasbeurt. 

Recycled > 90% van  het waswater en verwijdert nare geurtjes. 

Verpakkingen:  20 ltr - IBC 

Deze krachtige prewash shampoo op basis van Probiotica werkt als een 

dieptereiniger. Prolava is een pH neutrale reiniger, toepasbaar voor 

alle voertuigen en materialen. Reinigt en beschermt duurzame 

materialen in uw Carwash en draagt zorg voor een geheel neutrale 

wasbeurt. Veilig voor foam, textiel en borstels. 

Verpakkingen:  20 ltr - IBC 



CARWASH 

Deze krachtige pressure carwash shampoo op basis van Probiotica 

verwijderd moeiteloos zware vervuilingen. Pressure is een pH neutrale 

reiniger, toepasbaar voor alle voertuigen en materialen. Reinigt en 

beschermt duurzame materialen in uw Carwash en draagt zorg voor 

een geheel neutrale wasbeurt. Voor een zeer krachtige reiniging. 

Verpakkingen:  20 ltr - IBC 

Deze velgenreiniger reinigt de velgen moeiteloos. Reinigt en 

beschermt de velgen zonder andere materialen aan te tasten. 

pH 2,5 

Verpakkingen:  20 ltr - IBC 



CONTACT 

Quality First BVBA 

Vriendschapslaan 1a 

2960 Brecht 

03 636  26 96 

0475 35 90 82 

info@qualityfirst-be 

www.qualityf-irst.be 

Cleaning Services 

 Specialistische reiniging 

 Droogijsstralen 

 

PantserCoatings 

 Optimale bescherming van 

duurzame materialen 

Onze Partners: 

Quality First Probiotische reingingsproducten worden in opdracht geproduceerd door EBA Group 


