
Microbiologisch 
Reinigen



Militex ontwikkelt al meer dan 30 jaar microbiologische 
reinigingsmiddelen, of in het Engels Microbial Based Cle-
aning Products (MBCP). Deze innovatieve ontwikkeling gaat 
uit van de belangrijkste aspecten van onze bedrijfsfilosofie: 
veiligheid, duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid.
Microbiologische reinigers zijn gebaseerd op de oeroude 
zelfreinigende werking van de natuur. Ze zijn samengesteld 
uit reinigende micro-organismen met veilige, afbreekbare 
oppervlakte-actieve stoffen. Het unieke van microbiologisch 
reinigen is de lange nawerking.

Militex heeft inmiddels tientallen jaren ervaring opgebouwd 
met deze duurzame reinigingsmiddelen, met verrassende 
en bewezen resultaten. Microbiologische reinigers zijn zeer 
breed inzetbaar en effectief voor nagenoeg iedere toepas-
sing. Microbiologische reinigingsmiddelen zijn dé specialiteit 
van Militex!

Micro-organismen zijn de grote opruimers van de natuur. 
Ze zorgen dat resten van planten en dode dieren verteerd 
worden in kleine bouwstenen, die weer door planten kunnen 
worden opgenomen als voedsel. Micro-organismen spelen 
een cruciale rol in het leven van dieren, planten en natuurlijk 
mensen.
Bacteriën zijn ook micro-organismen. Ze werden jarenlang 
onterecht gezien als een bedreiging voor ons bestaan. We 
associeerden bacteriën namelijk met ziekten. We weten 
echter tegenwoordig dat micro-organismen belangrijk zijn 
voor het zelfreinigend vermogen van het milieu. En dat het 
creëren van een natuurlijk evenwicht een goede oplossing is 
om de balans te houden en hiermee de natuurlijke afweer in 
stand te houden.

Micro-organismen (zoals bacteriën, gisten en schimmels), 
worden al eeuwen gebruikt voor de productie van voedings-
middelen. Militex heeft uitgevonden dat deze onontbeerlijke 
micro-organismen uit de natuur ook uitermate geschikt zijn 
om in te zetten in reinigingsmiddelen. De kunst hierbij is 
geschikte micro-organismen te selecteren en samen te laten 
werken met de oppervlakte-actieve stoffen.

Alle gebruikte bacteriën in onze microbiologische reinigings-
middelen hebben de QPS status (Qualified Presumption of 
Safety). Dit betekent dat ze langdurig getest en bewezen 
veilig zijn en dat ze EU geregistreerd zijn als bacteriën die 
van oudsher als veilig voor de mens worden beschouwd.

Tijdens het reinigen met onze microbiologische reinigings-
middelen, wordt een laag schoonmakende micro-organismen 
(bacteriën in sporevorm) achtergelaten. Een spore is een 
inactieve overlevingsvorm van een bacteriecel, die geen 
normale celstofwisseling of celdeling heeft. Kenmerkend 
is dat deze sporen in ongunstige omstandigheden kunnen 
overleven. Wanneer deze sporen bij toepassing van het rei-
nigingsmiddel in contact komen met een organische vervui-
ling, water en zuurstof worden de bacteriën actief en nemen 
de vervuiling op.
De geactiveerde bacteriën kunnen echter de vervuiling in 
de vorm van vet, voedselresten en andere voor ons onaan-
gename materie, niet opnemen omdat deze te groot zijn. 
De geactiveerde bacterie gaat daarom verschillende soorten 
enzymen aanmaken, waaronder proteasen, cellulasen en 
amylasen (zie tabel 1), om de vervuilingen enzymatisch af te 
breken. Oftewel in kleine stukjes te knippen. De gevormde 
kleine stukjes worden vervolgens opgenomen door de 
bacteriën en omgezet in een mengsel van onder andere 
zuurstof en water (zie figuur 1). 

Zolang er voeding (organische vervuiling) is, blijven de 
bacteriën werken. Zo blijft de reinigende werking van de 
bacteriën die na de schoonmaakbeurt achterblijven nog lang 
van kracht. Hierdoor vermindert nieuwe vervuiling en is dit 
bij een volgende schoonmaakbeurt makkelijker te 
verwijderen. 

• Microbiologische reinigingsmiddelen zijn gebaseerd op de oeroude werking van de natuur
• ondersteunen een gezond en veilig biologisch evenwicht
• werken na reinigen langdurig door
• kunnen bij juist en regelmatig gebruik de schoonmaakfrequentie reduceren

Opruimers

Vervuiling is voedsel

Samenvattend

Het zelfreinigend vermogen van de natuur

Tabel 1. Overzicht gevormde enzymen

Figuur 1. Werking  Microbiologische reinigers



Microbiologische reinigers laten micro-organismen (in de 
vorm van bacteriën) achter na reiniging. Dit zorgt ervoor dat 
een oppervlak langer schoon blijft. Eenmaal geactiveerd, 
blijven deze micro-organismen doorwerken zolang er voe-
ding (organische vervuiling) is. De reinigende micro-
organismen zijn microscopisch klein en vinden ook hun weg 
naar onbereikbare vervuilingen, die ze losweken en verwij-
deren. Deze unieke microbiologische reinigers zorgen zo zelf 
voor echte, langdurige dieptereiniging en nawerking (zie 
figuur 2). 

De goede bacteriën in het microbiologisch reinigingsmiddel 
halen de organische voedingsbodem weg, waardoor het 
risico op geurvorming door vervulling sterk gereduceerd 
wordt.

De door Militex toegepaste bacteriecultuur breekt ammo-
nium direct af (ammonium assimilatie door glutaminesynt-
hase). Met andere woorden, de bacterie is in staat om vrije 
ammonium te binden waardoor deze niet in de lucht komt.

Door het reinigen met microbiologische reinigers wordt er 
niet alleen dieper gereinigd, ook hinderlijke geuren worden 
snel en efficiënt geëlimineerd.

Microbiologische reinigers zijn daarmee, naast hun bijzonder 
reinigend vermogen, ook bewezen effectief om onaange-
name geuren te bestrijden in nagenoeg alle toepassingen, 
ruimten en leefomgevingen.
Denk hierbij daarbij aan geuroverlast in (openbare) toilet-
groepen, openbaar vervoer, scholen, sportaccommodaties, 
evenementgebouwen en horeca, en maar ook op de werk-
plek.

Millitex reinigingsmiddelen zijn subtiel en fris geparfumeerd, 
waardoor er lang een frisse geur achterblijft.

Microbiologische reinigingsmiddelen zijn gebaseerd op de 
natuur, vereisen een lage dosering en laten belangrijke, 
micro-organismen achter. Microbiologische reinigers zijn 
duurzamer dan traditionele reinigers. De milieubelasting van 
de grondstoffen en het energiegebruik is fors gereduceerd 
tot een niveau dat past bij de draagkracht van de aarde. 

Tot het laatste stadium van reiniging zijn de micro-organis-
men actief. Door het afvalwater van de schoonmaak door 
het riool weg te spoelen, houden ze de afvoerleidingen 
schoon en vermindert de kans op geuroverlast en verstop-
ping aanzienlijk. 
Uiteindelijk komen de micro-organismen in de waterzuive-
ring terecht en helpen ze daar mee om het afvalwater te 
zuiveren. 

De unieke mix van micro-organismen én de door Militex 
zorgvuldig geselecteerde reinigende ingrediënten, bieden 
ongekende mogelijkheden en zijn - bij juist gebruik - veilig 
voor de leefomgeving, materiaal, mens en dier. Alle Militex 
microbiologische producten zijn zonder gevarensymbolen. 
De unieke producten uit onze EcoFleur lijn hebben zelfs het 
Ecolabel toegekend gekregen. 

Geurvreters

Duurzaam reinigen

Figuur 2. Dieptereiniging in voegen

Dieptereiniging en nawerking

Regelmatig gebruik kan daarom de schoonmaak-
frequentie verlagen. Ook in de gebruikte materialen en 
machines blijven de bacteriën hun werk doen, waardoor de 
levensduur wordt verlengd.

Samenvattend
• Microbiologische reinigingsmiddelen elimineren onaangename geuren
• zijn veilig, hebben geen gevarensymbolen en zijn in gebruiksoplossing pH neutraal
• zijn zeer breed toepasbaar
• zijn zelfs met Ecolabel verkrijgbaar

De bacteriën (micro-organismen) zijn als spore in het 
reinigingsmiddel aanwezig. Dit is hun natuurlijke bescherm-
status. In deze status kunnen ze in ongunstige omstandig-
heden overleven en zijn ze beter beschermd tegen externe 
factoren. De producten zijn ongeopend minimaal één jaar

houdbaar, mits deze vorstvrij en niet in direct zonlicht 
worden opgeslagen. Voor het beste resultaat wordt aanbe-
volen het aangemaakte product binnen 48 uur te gebruiken. 
Vanzelfsprekend mogen microbiologische reinigingsmiddelen 
niet worden gemengd met andere reinigingsmiddelen.

Houdbaarheid

Onze microbiologische reinigers zijn vrij van gevaarsymbolen.  

Militex voldoet aan de gestelde eisen van duurzaamheid AISE 
(International  Association of  the Soap[ Detergent and Maintena nce ) 

Militex  microbiologische reinigers voldoen aan de Green Key normen.  




