Herkent u dit probleem?

U heeft een mooi huis met een heerlijke tuin waar u fijn woont. Het is alleen zo
jammer als de gevel, het dak en/of het terras onder de algen aanslag zit. En je hebt
het nog niet zo lang geleden met de hoge druk spuit laten reinigen. Maar binnen de
kortste keren komt de aanslag alweer terug….

Gelukkig is er een oplossing!
Softwash Holland heeft een revolutionaire methode om uw eigendom te reinigen wat
wel 4 tot 6 keer langer meegaat dan de hogedrukreiniging. Het is een beproefde
methode welke in Amerika al vanaf 1992 wordt toegepast en nu ook in Europa wordt
geïntroduceerd. Softwash Holland is een van de weinige gecertificeerde bedrijven in
Nederland die deze methode toepast en de resultaten zijn geweldig!
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Wat groeit er op mijn pand?
Geloof het of niet maar 99% van de vervuiling op uw pand bestaat uit algen,
bacteriën, schimmels, (korst)mos en meeldauw. Niet alleen is dit een lelijk gezicht,
het eet langzaam maar zeker uw pand op. Het wordt door
de lucht aangevoerd en nestelt zich op uw pand om
zich voort te planten. De bacterie welke strepen
en verkleuringen veroorzaakt is de Gleocapsa
Magma.
Het is wetenschappelijk aangetoond dat deze
bacteriesoort zich voedt aan uw pand en
daardoor grote schade aanricht. Op de foto is
de schade door korstmossen goed zichtbaar.
Onze unieke Softwash methode zorgt ervoor dat
het oppervlak wordt ontsmet en grondig schoon
gemaakt.

Wat is Softwash?
Softwash is het gebruik van biologisch afbreekbare producten welke vuil, stofaanslag,
insectennesten en spinnenwebben reinigt. Tevens doodt het direct alle algen,
bacteriën, schimmels, (korst)mos en meeldauw met als resultaat een ontsmet en
grondig gereinigd oppervlak. Het resultaat blijft vier tot zes keer langer. Onze
producten doen dan ook echt meer dan reinigen; zij dringen diep in het materiaal
door, ontsmetten het oppervlak en verwijderen ook de wortels van het organisme.
Het behandelen van uw pand lijkt dan ook het meeste op ongedierte bestrijding.
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Softwash versus hogedruk reiniging
Softwash is een revolutionaire en veilige methode om uw onroerend goed op te
frissen en een geheel nieuw en schoon uiterlijk te geven. Hogedruk reiniging kan
destructief zijn en schade veroorzaken tijdens het reinigen zoals u kunt zien op de
foto.

Bovendien is hogedruk reiniging slechts een oppervlakkige (visueel waarneembare)
reiniging waarbij de organismen min of meer ‘geschoren’ worden. Zodoende worden
de groeimogelijkheden voor nieuwe aangroei verhoogd. Als de organismen niet
worden gedood, groeit het sneller dan voorheen weer aan. Softwash is alleen daarom
al zinvol; de organismen worden tot op de wortel gedood. Nieuwe aangroei van het
organisme is dan alleen nieuwe aangroei zoals deze ontstond na de nieuwbouw van
uw pand
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Resultaat?
De foto’s spreken voor zich!
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Top 10 voordelen van Softwash
•

Verhoogt de waarde van uw onroerend goed

•

Verhoogt de algemene indruk

•

Verlengt de onderhoudsinterval

•

Lagere energiekosten

•

Behandelen is voordeliger dan vervangen

•

Gezondheidsvoordelen

•

100% biologisch afbreekbaar binnen 20 dagen

•

Ecologisch verantwoord en veilig

•

Lagere onderhoudskosten

•

Milieu bewuste reiniging

Biologisch afbreekbaar
Binnen 20 dagen
Niet gevaarlijk
Geen speciale vergunningen nodig
Op water gebaseerd
Geen oplosmiddelen en fosfaten
Weinig Vluchtige Organische Stoffen
Voldoet aan alle Europese richtlijnen
Geen fossiele brandstoffen
Machines zijn door 12V aangedreven

Vraag gratis een DEMO aan!
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