ALLES KAN MET C3-OPTIMUM:
Van het kostentechnisch zo voordelig mogelijk per m² reinigen tot het incidenteel reinigen
van grote moeilijk bereikbare oppervlakken: C3-OPTIMUM biedt de oplossing.
Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze voor één van de C3-OPTIMUM
reinigingsproducten. Daarbij zijn aspecten als reinigingsfrequentie, de toegankelijkheid
van de objecten en de grootte van een object mede bepalend voor een goed advies.
We leveren sprayflacons voor het reinigen van kleine(re) oppervlakken en navuljerrycans

DURABLE CLEANING FOR A
SUSTAINABLE FUTURE

voor het schoonmaken van grote objecten. Kortom: C3-OPTIMUM biedt niet alleen een
nieuwe kijk op duurzaam reinigen, maar ook flexibiliteit in de keuze van het juiste product.

Eén aspect veranderd ongeacht de keuzen van het product nooit en dat is een
ongeëvenaarde kwaliteit!

DUURZAAM
C3-OPTIMUM verlengt de
levensduur van de gereinigde
oppervlakken en objecten.

MILIEUVRIENDELIJK
C3-OPTIMUM producten
bevatten geen chemische
oplosmiddelen en andere
agressieve bestanddelen.

VEILIG
C3-OPTIMUM is huid- en
materiaalvriendelijk en veilig.

KOSTENBESPAREND
C3-OPTIMUM reinigt én
beschermt het oppervlak in één
behandeling. Door dit 2 in 1
effect kan er tegen lagere
kosten worden schoongemaakt.

Contactgegevens
C3-OPTIMUM - CONSCIOUS CLEANING CONCEPT
Havenstraat 66
1271 AG HUIZEN
NEDERLAND

T: 035- 52 383 75
W: www.duurzaam-reinigen.com
E : info@duurzaam-reinigen.com

Als duurzaamheid, kwaliteit en kostenbesparing
voor uw organisatie belangrijk zijn, kies dan voor
C3-OPTIMUM reinigingsproducten!

DE C3-OPTIMUM REINIGINGSFILOSOFIE
Reiniging moet anders: de milieubelasting moet omlaag, de hygiëne
moet omhoog en de ecologische
voetdruk moet minimaal zijn.
De maatschappij van nu kampt met grote
uitdagingen: uitputting van grondstoffen,
verhoogde behoefte aan hygiëne en de
druk op het klimaat.
Om hier op een positieve wijze mee
om te gaan én te streven naar een
gemeenschappelijk doel zijn de SDG
(Sustainable
Development
Goals)

DE WERKING
De C3-OPTIMUM producten werken
op basis van geavanceerde silaan
technologie. Silaan technologie moet
niet verward worden met Nano
technologie. Silaan moleculen zijn in de
basis gasvorming en zijn van origine erg
klein. Zo klein dat ze in de Nano sfeer
kunnen opereren. Het zijn dus geen
bewust verkleinde moleculen zoals bij
nano-technologie.

in het leven geroepen. Werken aan een
betere wereld in 2030 aan de hand van
17 duurzame ontwikkelingsdoelen.
Bij de ontwikkeling van C3-OPTIMUM zijn
we op zoek gegaan naar hoe we, met
behoud van kwaliteit, de milieubelasting
van reinigen omlaag kunnen brengen, de
hygiënestandaard kunnen verbeteren en
het grondstofgebruik verlagen waardoor
de ecologische voetafdruk verkleind
wordt.

Conventionele
hoge
chemische
Conventionelereinigingsproducten
reinigers. Zijn vaak bevatten
allemaal vaak
gericht
oppercentages
het verwijderen
van de oplosmiddelen
vervuiling. Dit
die een reactie met de vervuiling aangaan met als doel het losweken of oplossen van de vervuilgebeurd
vaak
op
basis
van
losweken
/
oplossen
van
de
vervuiling.
Om
dit
te
realiseren
bestaan
ing. Voorbeelden van chemische oplosmiddelen zijn alcoholen en bleek. Hoge doseringen
van
deze
reinigers
veelal uit
een hoog percentage
chemische
oplosmiddelen.
Voorbeelden hiervan
dergelijke
chemische
oplosmiddelen
hebben een
aantal grote
nadelige effecten:
Het creëren van resistentie
Het is schadelijk voor het milieu / klimaat
Het is schadelijk voor het te reinigen oppervlak (eroderend / corrosief)
Het is schadelijk voor de gezondheid
In theorie zijn er 2 hoofdvormen van vervuiling:
1: Natuurlijke vervuiling / omgevingsvuil. Voorbeelden hiervan zijn: huidvetten, micro-organismen en bacteriën, schimmels en virussen, stof, zwarte aanslag door vervuilde lucht en
natuurlijke aanslag van bijvoorbeeld algen en mos.
2: Niet natuurlijke vervuiling dat door middel van een chemische verbinding gehecht is aan het
te reinigen oppervlak. Voorbeelden hiervan zijn: verf, inkt, lijm, permanente stift etc.
Beide vormen van vervuiling worden momenteel gereinigd met producten die veel chemische
oplosmiddelen bevatten.
Als deze twee hoofdvormen van vervuiling als het totaal van alle vervuiling wordt beschouwd,
dan zijn oppervlakken/ objecten in veruit het grootste gedeelte verontreinigd met natuurlijke
vervuiling en omgevingsvuil. Chemische vervuiling komt in verhouding maar incidenteel voor.
Momenteel worden vrijwel alle vervuilde oppervlakken gereinigd met conventionele reinigingsproducten, die vaal veel chemische oplosmiddelen bevatten. Omdat natuurlijke vervuiling en
omgevingsvervuiling ook uitstekend op een milieuvriendelijke manier van reinigen kan worden
verwijderd wordt er dus nu vaak een onnodig hoge belasting op het milieu gelegd. Daarnaast
worden oppervlakken sneller aangetast en neemt de kans op resistentie van bacteriën en
virussen toe.
C3-OPTIMUM: duurzaam reinigen van natuurlijke vervuiling en omgevingsvuil
De filosofie bij de ontwikkeling van het reinigingsproces met C3-OPTIMUM niet primair gericht
op de vervuiling zelf, maar op de ondergrond waarop de vervuiling aanwezig is. De kernvraag
daarbij luidt: “ hoe krijgen we de aanwezige vervuiling los van het oppervlak en hoe zorgen we
ervoor dat de vervuiling niet / minder snel terugkomt.
De silaan-technologie in C3-OPTIMUM is in staat om op moleculair niveau een verbinding aan
te gaan met het vervuilde oppervlak. De silaan moleculen gaan daarbij op nano-niveau een
verbinding aan met het oppervlak. Hierdoor wordt het oppervlak glad, en minder ontvankelijk
voor vervuiling.

Er ontstaat zelfs een vuilafstotende werking. Gelijktijdig zorgen de de silaan-moleculen ervoor dat het
vuil tot diep in de poriën van het materiaal wordt gereinigd. Daarmee is de cirkel rond: het 2-in-1 effect
van gelijktijdig reinigen en beschermen van het oppervlak is tot stand gekomen.
Het bijkomende grote voordeel is dat C3-OPTIMUM producten 100% veilig zijn voor de gebruiker ( de
huid), het te reinigen materiaal en het milieu.
De 5 verschillende producten:
Bij C3-OPTIMUM geloven we in eenvoud. Het reinigen van een niet-poreus hard oppervlak werkt in de
basis altijd hetzelfde, of het nu gaat om meubilair, hardware, apparatuur in de buitenomgeving of
zonnepanelen.
Wat de C3-OPTIMUM producten van elkaar onderscheid is aanwezige hoeveelheid silaan technologie in
het product. Afhankelijk van de mate van vervuiling en de vraag hoe lang een gereinigd object
beschermd moet blijven tegen her-vervuiling, biedt één van de C3-OPTIMUM producten de beste
resultaat.
De C3-OPTIMUM productlijn is zodanig breed, dat er voor vrijwel iedere natuurlijke vervuiling op een
object een passende oplossing geboden kan worden. Daarbij kan ook een zorgvuldige afweging worden
gemaakt tussen resultaat en kosten. Oppervlakken die vaker gereinigd worden kunnen behandeld
worden met een C3-OPTIMUM product met een lager silaan-gehalte, wat uiteindelijk weer doorwerkt in
de kostprijs van het product.
De volgende 5 C3-OPTIMUM producten zijn uit voorraad leverbaar:
C3-OPTIMUM Daily, Regular, Professional, Premium en Hardware reiniger.

