
Product overzicht 



Het bedrijf ProBiotec 
ProBiotec is een Nederlandse firma die natuurlijke reinigingsmiddelen produceert en op de 

markt brengt. 

Door veranderende lokale en Europese wetgeving, wordt er steeds meer geëist dat we gaan 

reinigen met producten die niet meer uit chemie vervaardigd worden. 

Chemie heeft namelijk een negatieve invloed op mens en milieu. 

Duurzaam produceren.  Het bedrijf heeft hieromtrent een strikt beleid.  

Hierover kan u meer informatie vinden op onze website  www.probiotec-world.com  

100 % ecologische reinigingsproducten 
Onze probiotische reinigingsmiddelen zijn 100% milieuvriendelijk. 

Alleen de producten waarbij een geur- en/of kleurstof is toegevoegd, kan zeer kleine        

synthetische sporen bevatten. Deze zijn dan wel weer biologisch afbreekbaar en niet       

schadelijk of toxisch. 

Bescherming omgeving  
Van chemie en chloor weten we dat het slecht is voor het milieu.  

Met onze producten maakt u alles op een milieuvriendelijke wijze schoon. 

Onze producten zijn behalve onschadelijk voor het milieu, ook nog eens ondersteunend voor 

het milieu.  

Indien onze producten in het milieu terechtkomen, zullen ze een milieuherstellend effect heb-

ben.  

Bescherming van uw gezin 
Maak geen gebruik meer van chemische reinigingsmiddelen of desinfecterende producten   

opgebouwd uit chemische stoffen. Deze maken mensen mogelijk ziek. 
 

Chemische schoonmaakmiddelen bevatten een aanzienlijke verscheidenheid aan ingrediënten, 

met een brede waaier aan chemisch-fysische en mogelijke toxicologische eigenschappen. Ze 

bevatten onder meer vluchtige organische stoffen die bijdragen aan irritatie en/of overgevoelig-

heid. 

Onze biologische schoonmaakproducten hebben deze nadelige effecten niet. 

EU Ecolabel 
Het Europese Ecolabel is een keurmerk dat wordt toegekend aan producten of diensten die 

minder milieubelastend zijn dan kwalitatief vergelijkbare producten of diensten. 
 

Maar wij gaan twee stappen verder. Onze producten belasten het milieu totaal niet, ze dragen 

zelfs bij aan het herstel hiervan. Dit is door ons onomstotelijk bewezen met universitaire      

rapporten en testen door de Vlaamse milieumaatschappij.  

Onze producten zijn te innovatief en te ecologisch ten opzichte van de huidige producten die 

het  EU ecolabel dragen.  

Wij zijn alsnog bezig met de aanvraag van dit label, dit op verzoek van professionals en          

distributeurs. 



 
The power of  nature 

De kracht van micro-organismen mag men niet verwaarlozen. Jarenlang heeft niemand hier nog aandacht voor gehad. 

Heel veel van onze huidige milieuproblemen zouden we kunnen oplossen als er meer kennis zou komen over de kracht van  

micro-organismen.  Dit zijn namelijk de allereerste levensvormen die op aarde hebben bestaan. Uit een grote variatie van micro

-organismen hebben we er enkele kunnen isoleren, die heel specifieke eigenschappen hebben op gebied van schoonmaken en 

het verdringen van slechte bacteriën.  

 

Werking: 

Mensen leven al miljoenen jaren samen met bacteriën, deze houden hun gezond. Echter enkel de slechte bacteriën maken de 

mens ziek. Hoe kan je nu best deze slechte bacteriën bestrijden en wat zijn hiervoor de beste oplossingen? 

 

Werking van antibacteriële producten zoals DETOL: 

Deze producten doden (zoals ze zelf aangeven) 98% van ALLE aanwezige 

bacteriën. Echter binnen 30 minuten na de reiniging, zijn er meer slechte  

bacteriën terug te vinden dan voor de reiniging! 
 

Werking van Probiotische reinigingsproducten: 

Bij gebruik van de producten van Probiotec, doodt men geen bacteriën, ze 

worden verwijderd. Dit komt door een natuurlijk gevecht tussen de       

bacteriën, waarbij grote aantallen van goede bacteriën de slechte terug-

dringen. Hiervoor hebben we dan ook via onderzoek in universiteiten   

onomstotelijk bewijs gekregen dat na 1 week dagelijks gebruik tot 95% van 

de slechte bacteriën verdwenen zijn. De onderzoeksresultaten zijn ten alle 

tijden bij ons op te vragen.  

 

Onze bacteriën (micro-organismen) hebben een driedubbele werking.  

Enerzijds hebben ze de eigenschap om specifieke vervuilingen aan te  pakken, anderzijds hebben ze de eigenschap om slechte 

bacteriën te bestrijden en als derde eigenschap laten ze na het reinigen een bio-film achter waardoor de reiniging uiteindelijk 

doorgaat op het moment dat we klaar zijn met schoonmaken. 
 

Enkele van onze bacteriën bestrijden:  

- Geuren, Vetten, Oliën, Kalk, Roest 

- Organische stoffen, Eiwitten 

- Urine, Ammoniak 
 

 

Milieu 

Probiotec heeft de doelstelling om de natuur te beschermen en te herstellen. 

Zo willen wij werken aan een wereld waarin de mens leeft met respect en in harmo-

nie met de natuur. 

We streven ernaar om 100% biologisch en CO2 neutraal te produceren. 
 

 

 

 

 

 

Verpakkingen 

Al onze verpakkingen zijn recycleerbaar zoals stickers en flessen.  

Wij gaan echter nog verder en promoten onze kartonnen navulverpakkingen.  

Zelfs voor onze carwash pro lijn leveren wij alleen maar kartonnen verpakkingen. 

Bij dagelijks meermaals gebruik van 

de handzeep, geef je slechte bacteriën 

geen kans! 

PET 



Eco-hygiëne en biobescherming te allen tijde 

Laten we de nieuwe, geavanceerde biologische hygiëneproducten voor de horeca-industrie introduceren 
die geen nadelige gezondheidseffecten voor mensen veroorzaken en geen extra vervuiling voor het milieu 
veroorzaken. Door alleen natuurlijke hulpbronnen te gebruiken, ontwerpen we producten die afval vermin-
deren, het energieverbruik verminderen en een positieve bijdrage leveren aan het verminderen van de    
CO2-voetafdruk. 

Al onze horeca schoonmaakproducten zijn vrij van chemische toevoegingen, volledig biologisch, veganis-
tisch, voedselcontact-conform, veilig, niet-allergeen, niet-giftig, niet-schurend en bieden antibacteriële be-
scherming na het aanbrengen. Het is niet nodig om handschoenen of beschermende uitrusting te gebruiken 
tijdens het aanbrengen. De producten bevatten actieve stoffen (micro-organismen cat.1 EU) en kunnen niet  
over gedoseerd worden. 

Toegevoegde waarde voor microbiële voedselveiligheid 

De kwaliteit en veiligheid van voedingsproducten behoren tot de belangrijkste factoren die de keuzes van de con-
sument in de moderne tijd beïnvloeden. Goede antimicrobiële hygiëne en bescherming spelen een grote rol in de 
voedselveiligheid. Daarom heeft de horecabranche behoefte aan effectievere methoden om ongewenste veran-
deringen in voedingsmiddelen die verband houden met voedselverwerking en -opslag, zoals verlies van kleur, 
smaak, textuur en aroma, te verminderen. Daardoor hebben we ons onderzoek gericht op natuurlijke bestrijding 
van de meest voorkomende ziekteverwekkers die in en rond de voedingsindustrie worden aangetroffen. 

Effectieve reiniging en bescherming 

Onze horeca-reinigers neutraliseren alle slechte gangbare pathogenen (bacteriën, virussen en schimmels) op 
microniveau op alle oppervlakken en bieden langdurige bescherming tot 30 dagen na reiniging. Belangrijk: op-
pervlakken mogen niet worden behandeld met andere chemische reinigingsmiddelen omdat deze de potentie 
van de biocleaning kunnen belemmeren en hun nabescherming kunnen verminderen! 

Onmiddellijke efficiëntie 

Door gebruik te maken van wetenschappelijke testen op hoog niveau, kunnen we de werking van onze pro-
ducten volgen en zo de best mogelijke kwaliteit aan onze klanten bieden. Hieronder is ons voorbeeld van een 
test van onze multicleaner en zijn werking tegen de meest voorkomende pathogenen: 

0-20 min cleaning protection test efficiency of Probiotec Multicleaner 

 

5-days 1 time/day cleaning protection test efficiency of Probiotec Multicleaner 
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Word Probiotec-partner en maak de wereld groen  
Wereldwijd bereik / Lokale zakelijke kansen 

Vanwege de steeds toenemende vraag naar 

groene schoonmaakoplossingen, werkt         

Probiotec® wereldwijd met leveringen aan be-

paalde nationale of regionale markten via part-

nerships of distributeurs. 

In sommige landen hebben we nog geen part-

ner / distributeur en willen we geïnteresseerde 

partijen welkom heten om contact met ons op 

te nemen via corporate@probiotec-world.com 

voor meer informatie over de distributie / ver-

koopmogelijkheden. 

C O R P O R A T E    G R E E N  

Green cleaning- nieuwste markttrends 

De "vergroening" van schoonmaken heeft niet alleen betrekking op het schoonmaken van huizen. Het geschatte volume 

aan professionele schoonmaakproducten dat wordt gebruikt in de EU, Noorwegen en Zwitserland wordt geschat op  

590 000 ton product per jaar, met een geschatte waarde van € 886 miljoen. Kantoorschoonmaak domineert en                   

vertegenwoordigt 50% van de omzet. 

Main-streaming green cleaning  

Mensen worden zich meer bewust van het probleem. Ze brengen acht uur door op kantoor en de rest van de tijd groten-

deels thuis. Als zowel het kantoor als het huis worden gereinigd met chemicaliën, betekent dit dat het menselijk lichaam 

24/7 tegen chemicaliën moet vechten. In plaats daarvan kiezen mensen steeds meer voor groene alternatieven en richten 

ze zich daarom op groen schoonmaken, zowel voor thuis als voor op kantoor. 

Daarom stelt de EU (mededeling van de Commissie "COM (2008) 400) de uitvoering voor van haar beleid inzake groene 

overheidsopdrachten, waarbij zij pleiten voor het gebruik van minder schadelijke, groene schoonmaakmiddelen die vol-

doen aan de huidige ecologische criteria voor het reinigen van alle openbare ruimtes. 

Alle producten van Probiotec® voldoen aan de strengste eisen voor groene reiniging en kunnen door bedrijven worden 

gebruikt om groen schoon te maken op de meest milieuvriendelijke manier, met minimaal aan afval, chemicaliën en water. 

Groen onder private label 

Het doel van Probiotec® is dat steeds meer mensen en bedrijven groene schoonmaakmiddelen gaan gebruiken. Daarom 

kunnen we de productie van groene schoonmaakproducten ook onder een private label organiseren, afhankelijk van het 

bedrijfsmodel van onze klanten. 



Interieurreiniger 
Voor het schoonmaken van  uw 

gehele interieur zoals meubelen, 

bekleding  en stoelen. 

Gebruiksklaar product 

Inhoud 250 ml, 500 ml, 5 Ltr 

100% biologische werking 

Keukenreiniger 
Voor het reinigen van uw keuken 

zoals werkblad, fornuis, wasbak,… 

Gebruiksklaar product 

Inhoud 500 ml, 5 Ltr 

100% biologische werking 

Handzeep 
De 100% biologische handzeep. 

Zeer aangenaam en hygiënisch in 

gebruik en geeft na gebruik zach-

te handen.  

Gebruiksklaar product  

Inhoud 500 ml 

Allesreiniger 
De 100% biologische allesreini-

ger. Eenvoudig in gebruik op alle 

oppervlaktes. 

Gebruiksklaar product  

Inhoud 500 ml, 1 Ltr, 5 Ltr 

Vloerreiniger 
Maak alle harde vloeren schoon met 

onze fris ruikende vloerreiniger. 

Inhoud 500 ml, 1 Ltr, 5 Ltr 

100% biologische werking 

Ramenreiniger 
Maakt eenvoudig en zeer efficiënt 

al uw ramen streeploos schoon. 

Gebruiksklaar product. 

Inhoud 500 ml, 5 Ltr 

100% biologische werking 

Sanitairreiniger 

Voor het reinigen van het sanitair 

zoals de wastafel, doucheruimte, 

bad. Gebruiksklaar product 

Inhoud 500 ml , 5 Ltr 

Toiletreiniger 
De 100% biologische toiletreiniger 

vervangt uw oud product voor het 

chemisch toilet. 

Gebruiksklaar product  

Inhoud 500 ml, 1Ltr , 5 Ltr 

 

Toilet-gel 
De 100% biologische toiletreiniger 

Voor onderhoud van toilet en geeft 

een frisse geur aan het toilet. 

Gebruiksklaar product  

Inhoud 750 ml, 5 Ltr 

 

Ontstopper 
De 100% biologische krachtige ont-

stopper. Werkt in afvoerbuizen wel-

ke door organische materialen    

verstopt zijn geraakt.  

Gebruiksklaar product  

Inhoud 1 Ltr, 5 Ltr 

Ontvetter 
De 100% biologische ontvetter. 

Werkt op alle vlakken welke ont-

vet dienen te worden zoals fri-

tuur, bbq enz.  

Gebruiksklaar product  

Inhoud 500 ml, 5 Ltr 

Onze producten 

Natuursteenreiniger 
Maakt alle natuursteenvloeren en 

marmeren oppervlaktes schoon. 

Inhoud 500 ml, 1 Ltr, 5 Ltr 

100% biologische werking 



Olie verwijderaar 
De 100% biologische olie verwij-

deraar werkt op alle vlakken 

waarbij olievervuiling voorkomt.  

Gebruiksklaar product  

Inhoud 1 Ltr, 5 Ltr 

Anti-huisstofmijt  
Anti-allergieën.  

Voorkomt allergieën op allerlei 

oppervlaktes en textiel 

Gebruiksklaar product 

Inhoud 250 ml, 500 ml, 5 Ltr 

100% biologische werking 

Ontgeurder 
Neemt direct alle nare geuren weg. 

Inhoud 500 ml, 5 Ltr 

100% biologische werking 

Urine-stop 
Verwijdert nare urinegeuren van 

uw huisdieren. Gewoon sprayen 

en klaar. 

Gebruiksklaar product  

Inhoud 500 ml 

Anti tabak 
De 100% biologische tabaksgeur 

verwijderaar. Eenvoudig gebruik 

op alle oppervlakte. 

Gebruiksklaar product  

Inhoud 250 ml, 500 ml, 1 Ltr, 5 Ltr 

Car shampoo 
De 100% biologische Car shampoo is 

zeer efficiënt in gebruik en legt na 

de wasbeurt een beschermende bio 

film op uw voertuig. 

Inhoud 500 ml 

Algen preventie 
Voorkomt nieuwe algengroei op 

alle oppervlaktes. 

Gebruiksklaar product  

Inhoud 500 ml 

Airco reiniger 
Voor onderhoud van airco en 

luchtkanalen. 

Gebruiksklaar product  

Inhoud 500 ml 

Sportschoen ontgeurder 
Haalt alle vieze geuren weg uit schoe-

nen. 

Gebruiksklaar product  

Inhoud 50 en 250 ml 

Sporttextiel verfrisser 
Verfrist textiel na gebruik zodat 

de sporttas niet gaat stinken. 

Gebruiksklaar product  

Inhoud 50 en 250 ml 

Handspray 
Met onze probiotische handspray met 

frisse geur houdt u uw handen natuur-

lijk schoon. Deze handspray is niet 

schadelijk voor uw handen, Het reinigt 

en beschermt uw handen.  

Inhoud 50 en 250 ml 

Mondkapspray 
Deze probiotische mondkapje reinigings-

spray met frisse geur is zeer effectief in het 

verwijderen van organische vervuiling, 

slechte geuren en pathogenen. 

100% biologisch en onschadelijk voor 

mens, natuur en dier. 

Inhoud 50 en 250 ml 
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Klantencode 

www.probiotec-shop.com 

Uw eerste bezoek aan onze shop: 


