GOM POETST
GROEN

WAT IS PROBIO?
Probio is de nieuwe, milieuvriendelijke schoonmaakrange
van Greenspeed met het EU Ecolabel. Anders dan de
klassieke schoonmaakproducten werkt Probio op basis
van probiotica, m.a.w. goede bacteriën.
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LATEN WE HET EVEN
SIMPEL VOORSTELLEN...
Goede bacteriën scheiden eiwitten af die op hun beurt vuil
opnemen. Vervolgens eten de bacteriën de eiwitten op en
weg is het vuil. Net zoals wij hebben probiotica ook tijd
nodig om hun voedsel te verteren. D.w.z. dat de producten
nog dagenlang blijven doorwerken zonder dat wij daar iets
voor hoeven te doen.

1. Bacteriën
produceren enzymes

2. Enzymes breken
de grote deeltjes af

3. Bacteriën verteren de
kleine deeltjes als voedsel
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VOORDELEN?

BIOLOGISCH
EN ECOLOGISCH

POSITIEF EFFECT
OP GEUREN

EFFICIËNTER
SCHOONMAKEN

Poetsen met Probio heeft natuurlijk een aantal belangrijke
voordelen. Eerst en vooral hebben we het ecologische
aspect van de range. De producten zijn milieubevorderend
en leveren dus een positieve en actieve bijdrage aan een
schoner milieu.
Dit leidt tot het volgende pluspunt, namelijk dat de
producten volledig biologisch en ecologisch zijn
samengesteld. D.w.z. dat er geen chemische bestandsdelen
zijn en er geen enkel gevarensymbool aanwezig is. In
praktijk betekent dit dat bv. personen met allergieën gerust
met deze producten kunnen werken en schade aan
afwerkmaterialen is uitgesloten.

Vervolgens ontstaat er minder vervuiling door de
specifieke werking van de goede bacteriën. Bovendien is
vuil makkelijker te verwijderen omdat de werking van de
probiotica langer duurt. Daarnaast heeft het een effect
op de geur omdat de bacteriën ook de stankmoleculen
opeten.
Ten slotte kunnen we met de producten efficiënter
schoonmaken. De frequentie van de meeste
schoonmaakhandelingen daalt en er ontstaan minder
methodefouten omdat er o.a. minder streepvorming is
met Probio.
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Wist je dat
dezelfde soort
bacteriën
al gebruikt worden
bij waterzuivering
van ons drink- en
kraantjeswater?
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GEBRUIK?

Al na 6 tot 8 weken effectief resultaat
Het grote voordeel van de Probio-producten is dat de
schoonmaker niet anders hoeft te werken dan voordien.
Het enige waar je op moet letten, is dat je de producten
consistent gebruikt en niet gaat mengen met andere
schoonmaakproducten. Doe je dit wel, dan doe je de
werking volledig teniet en bereik je niet het gewenste
resultaat.
Na een overgangsfase van 6 tot 8 weken merken de
schoonmakers effectief resultaat en begint de frequentie
van het poetsen af te nemen. De schoonmakers kunnen
zich dan richten op zaken die misschien een diepere
reiniging nodig hebben en waar ze voordien dus minder
tijd voor hadden.
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PILOT BIJ TECHNOPOLIS
Technopolis, het doe-centrum voor wetenschap en
technologie. Onze supervisor Patrick Crabbé en Area
Manager Rita Vleminck namen dit motto ter harte en
startten een pilootproject op. Wie al in Technopolis is
geweest, weet dat er de meest bizarre dingen staan,
waar groot en klein door gefascineerd zijn. Dit uit zich
in het veelvuldig betasten van alles, wat natuurlijk ook de
bedoeling is.

Als schoonmaker moet je er elke dag
opnieuw voor zorgen dat alles hygiënisch
is voor de volgende bezoekers. Zeker omdat
het doelpubliek van Technopolis gezinnen
zijn met vaak jonge kinderen.
Rita Vleminck, Area Manager bij Gom
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Van alle complexe dingen om te poetsen bij Technopolis,
waren het de donkere deuren die de doorslag hebben
gegeven voor de start van Probio. Op een donker
oppervlak zie je vaak alles en dat is natuurlijk lastig. Een
deur is bovendien iets wat veel gebruikt wordt en waar je
dus enorm veel last hebt van o.a. vingerafdrukken.

Samen met Rita merkten we op dat de
schoonmakers met de klassieke producten
de deuren niet volledig proper kregen. We
hebben dan een reeks andere producten
getest, maar die leidden niet tot het gewenste
resultaat. Met Probio merken we echt een
verschil en zien we dat de deuren ook veel
langer proper blijven.
Stefanie Vanlerberghe, Facility Manager bij Technopolis
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Naast de klant, waren ook de schoonmakers enthousiast
over Probio. Zij moesten niet plots anders beginnen
te werken, wat wel vaak het geval is bij nieuwe
schoonmaakproducten en -methoden. Het enige verschil
is dat zij bepaalde zaken minder frequent moeten uitvoeren.
Bij Technopolis zien we bv. dat zwaardere producten zoals
ontkalking minder frequent gebruikt moeten worden.
Wat voordien wekelijks ontkalkt moest worden, wordt nu
driemaandelijks gedaan. Dit geeft de schoonmakers tijd
om hun aandacht op andere zaken te richten.

Wil je meer weten over de werking en het gebruik van
Probio? Neem dan gerust contact met ons op via:
www.gom.be
+32 (0)3 224 38 00
info@gom.be
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Facilicom
in vogelvlucht
Facilicom verzorgt al bijna 40 jaar facilitaire diensten voor bedrijven,
overheden, onderwijs- en zorginstellingen. We zijn actief in België,
Nederland, Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. De groep
heeft ruim 32.000 medewerkers in dienst.

FACILICOM AIRPORT SERVICES

GOM FLEET SERVICES

VERVOER VAN MENSEN MET EEN
BEPERKTE MOBILITEIT OP LUCHTHAVENS

SCHOONMAAK VAN ELK TYPE VOER-,
VAAR- EN VLIEGTUIG

FACILICOM HARD SERVICES

GOM SPECIAL CLEANING

TECHNISCH ONDERHOUD, HVAC,
ELEKTRICITEITSWERKEN,
AUTOMATISCHE DEUREN

GLASWAS EN EXTREME SCHOONMAAK
(BRAND, ROET, …)

PROREST CATERING
FACILICOM SOLUTIONS
VERLENER VAN INTEGRALE FACILITAIRE
OPLOSSINGEN OP MAAT

CATERING EN UITBATING VAN
BEDRIJFS-RESTAURANTS

TRIGION SECURITY
GOM
SCHOONMAAK VAN KANTOREN,
PRODUCTIE-LOCATIES,
EVENEMENTENGEBOUWEN,
ZORGINSTELLINGEN,
ONDERWIJSGEBOUWEN EN
LUCHTHAVENS

PERSOONSCONTROLE EN BEWAKING
VAN GOEDEREN EN GEBOUWEN
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