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VOORDELEN

WAT IS SOFTWASH

BETER DAN HOGE DRUK

 Verhoogd de algemene indruk
 Lagere onderhoudskosten
 Behandelen is voordeliger dan vervangen  
100 % biologisch afbreekbaar
 Ecologisch verantwoord en veilig
 Milieubewuste reiniging 

SoftWash is het gebruik van biologisch afbreekbare 
chemicaliën die vuil, stofaanslag, insectennesten en 
spinnenwebben direct reinigt. Tevens doodt het direct 
alle algen, bacteriën, schimmels, (korst)mos en 
meeldauw met als resultaat een ontsmet en grondig 
gereinigd oppervlak.

SoftWash gebruikt slechts een derde van het
water in vergelijking met hogedruk-reiniging, 
Hogedruk-reinigen is vaak het visueel verwijderen 
van het vuil maar de oorzaak zit vaak diep in de 
poriën. Vergelijk het met het maaien van het gras, 
wanneer de wortel niet weg wordt gehaald, groeit 
het gewoon weer aan. 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 ongediertebestrijding. 

SOFTWASH

“ BEHANDELEN TOT DIEP IN DE WORTEL ZORGT ERVOOR 
DAT OUDE VERVUILING NIET TERUG KAN KOMEN ”

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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MILIEU

OP WATERBASIS

BIOLOGISCH AFBREEKBAAR

GEEN FOSSIELE BRANDSTOF

ONZE INZET OP HET GEBIED VAN MILIEU

WEINIG VOS

NIET GEVAARLIJK

We doen er alles aan om zo min mogelijk 
energie te gebruiken die wordt opgewekt met 
fossiele brandstoffen. We maken gebruik van 
de nieuwste technologie oplaadsystemen 
zodat we een hele werkdag op accu’s kunnen
werken. 

Al onze producten zijn biologisch afbreekbaar. 
Dit houdt in dat ze afbreken in koolstof en 
water binnen 20 dagen nadat ze zijn 
vrijgekomen in het milieu. Ons doel is namelijk 
om alleen een schoon en ontsmet oppervlak 
achter te laten.

Water, een van de puurste stoffen op aarde. 
Daarom is water het basis ingrediënt van onze 
reinigingsproducten. Onze reinigingsmiddelen 
bevatten geen schadelijke oplossingsmiddelen 
of fosfaten die de ecologie van ons milieu 
bedreigen.

Natuurlijk houden wij rekening met het milieu en vinden we onze voorbeeldrol
en service belangrijker dan een hoge winst. We zijn ervan overtuigd dat het
met de winst wel goed komt als we bij het zakendoen onze waarden naleven.
We oogsten wat we zaaien en een beter milieu begint tenslotte bij uwzelf.
Omdat we een voorbeeldrol bekleden, beloven we dat onze kinderen ook op
een schoon en gezond milieu kunnen rekenen. We beseffen volkomen dat we
verantwoordelijk om moeten gaan met de middelen die aan ons zijn
toevertrouwd. Als klant kunt u erop rekenen dat wij uw eigendommen met
respect behandelen. Hetzelfde respect dat we hebben voor uw gebouw,
hebben we ook voor het land, water en terrein dat aan uw pand grenst.

Al onze reinigingsproducten zijn ongevaarlijk.
Onze medewerkers hebben geen speciale 
vergunningen nodig, en voor onze producten 
gelden geen speciale gebruiks- en 
opslagmaatregelen.

Vluchtige organische stoffen (VOS) zijn deeltjes 
in de lucht die gevaarlijke samenstellingen 
bevatten. Het kan een bedreiging vormen voor 
de volksgezondheid. Ons reinigingsproces en 
de chemicaliën leven de normen van de 
Europese wetgeving van milieu. Er komen geen 
schadelijke vluchtige organische stoffen vrij.
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ONDERHOUD

JAARLIJKS ONDERHOUD

WAAROM BEHANDELEN?
Mensen vragen zich vaak af waarom ze hun dak of gevel 
moeten laten reinigen. 
De twee belangrijkste redenen om uw pand te reinigen zijn 
het veel mooiere aanzicht maar vooral ook het onderhoud. 
Vervuiling op uw pand brengt blijvende schade toe, vooral 
omdat het er te lang op zit. Als u regelmatig de eerste 
vervuiling weg laat halen, gaat bijvoorbeeld uw stucwerk of 
schilderwerk een stuk langere tijd mee.

Wanneer u als klant tevreden bent over het resultaat van ons 
werk, is een onderhoudscontract mogelijk. De eerste keer 
zorgen we ervoor dat al het vuil van uw pand weg wordt 
gehaald. Na de eerste behandeling kunnen we jaarlijks even 
langskomen om de kwetsbare oppervlakken nog een keer in 
te sprayen. Het vuil van dat jaar wordt dan weer weggehaald 
en er is geen vervuiling meer zichtbaar. De kosten van een 
onderhoudsbeurt zijn vele malen lager dan het bedrag dat u 
de eerste keer kwijt bent. Dit komt vooral door de snelheid. 
Het vuil van één jaar is veel gemakkelijker weg te krijgen dan 
het vuil van soms wel 30 jaar. 

“ GOED ONDERHOUD AAN UW PAND BESPAARD U 
UITEINDELIJK EEN HOOP GELD ”

 

3 



OPLEIDING

OPLEIDINGSCENTRUM

HET STERKST IN OPLEIDING

Op het eerste gezicht lijkt het ons allemaal erg makkelijk af
te gaan, maar er komt best een hoop bij kijken.
Na een trainingsprogramma bij onze leverancier van
SoftWash Systems in Zwaag, zijn de trainees na een aantal
weken al een gediplomeerde softwasher. De softwashers
kunnen dan overweg met alle dagelijkse werkzaamheden.
Binnen het trainingsprogramma worden theorielessen
gegeven over de producten, milieu en veiligheid en
praktische lessen over de omgang met het systeem. Na een
aantal maanden zijn onze medewerkers bekwaam om in
groepjes van twee zelfstandig met een systeem te werken.

Samen met onze partners in de Benelux zijn we als enige 
aangesloten bij SoftWash Systems in Amerika. In de hele 
Benelux zijn er maar een twintigtal bedrijven die ervoor 
hebben geleerd om het vak uit te mogen voeren, waar 
Poseidon Softwash een van is. Buiten onze partners zijn er 
een kleine honderd ramenwassers die aan de slag gaan als 
'gediplomeerd Softwasher' zonder enige opleiding over dit 
vak of de juiste apparatuur. De kans dat de ongediplomeerde 
grote fouten gaan maken is groot. We hoeven ons dus alleen 
te focussen op ons eigen werk en hoeven niet bang te zijn 
voor concurrentie.
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EEN FOCUS OP HET MILIEU

AL MEER DAN 25 JAAR IN GEBRUIK

ONTWORPEN VOOR EEN SPECIFIEK DOEL

GETEST DOOR PRO STAFF

De producten van SoftWash Systems worden sinds 1992 gebruikt. 
Meer dan 120.000 structuren zijn met onze technologie en 
chemicaliën voor lagedrukreiniging schoongemaakt. Onze 
oprichter, die lagedrukreiniging heeft uitgevonden in 1991, stond 
aan de basis van deze industrie en blijft de revolutie leiden.

Onze aandacht voor milieu is geen politieke of maatschappelijke trend. Wij vinden echt dat we onze planeet 
beter moeten achterlaten voor onze kinderen. Daarom ontwikkelen we reinigingsmiddelen die biologisch 
afbreekbaar zijn, die op water gebaseerd zijn en die weinig vluchtige organische stoffen (VOS) bevatten. 
Hoewel een groot deel van onze chemische producten voor lagedrukreiniging wettelijk gewoon mag worden 
geloosd, bevatten onze trainings- en gebruiksprotocollen strenge richtlijnen. Zo weten we zeker dat bij het 
netwerk van SoftWash Systems aangesloten bedrijven altijd een toonbeeld zijn op het gebied van 
milieubescherming.

Lagedrukreiniging is heel anders dan hogedrukreiniging. Het proces is geworteld in de concepten en
beginselen van ongediertebestrijding. Onze oprichter profiteerde van zijn achtergrond in de tuinbouw en het 
sproeien van planten tegen schimmels en bacteriën om zo onze processen en chemicaliën te ontwikkelen. Deze 
reinigingsmiddelen zijn speciaal samengesteld voor de lagedrukreiniging van oppervlakken van gebouwen en 
losse vlekken en aantastingen bij de bron op.

Alle producten van SoftWash Systems, dus de apparatuur en de 
chemicaliën, doorlopen een grondig proces voor ontwerpen 
prototypen en tests. Voordat onze producten op de mark 
verkrijgbaar zijn, wordt hun effectiviteit in de praktijk getest door 
onze professionele werknemers. De feedback weegt mee bij de 
ontwikkeling van deze producten. Deze professionele 
medewerkers bieden daarnaast ook technische ondersteuning
en hulp aan ons netwerk van bedrijven tijdens de 
implementatiefase van onze producten. 

OPLOSSINGEN
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HOE ONTSTAAT SCHADE?

VOORKOMEN

BLOOTLEGGEN

Het ontstaan van schade komt doordat vervuiling te lang 
op het oppervlak aanwezig is. Algen, mossen, schimmels 
en bacteriën voeden zich met stucwerk, verf, voegen 
stenen en dakpannen. Op oppervlakten zoals steen of 
beton duurt dit natuurlijk wel veel langer dan op stuc- of 
schilderwerk. Oftewel hoe harder de ondergrond des te 
langer het duurt voordat er blijvende schade ontstaat. 

Het is onmogelijk om met ons lagedruksysteem 
dergelijke schades te veroorzaken. Echter zien we 
vaak dat er na de behandeling schades
blootgelegd worden. De grootste schades komen 
onder de meest vervuilde oppervlakken van uw 
object vandaan.

In de meeste gevallen nemen klanten ongeveer 
een jaar of 20 te laat contact met ons op. Het pand 
kan zonder probleem helemaal gereinigd worden, 
maar in de meeste gevallen heeft u altijd wel een 
paar delen die beschadigd zijn. Deze 
beschadigingen zult u altijd blijven zien maar over 
het geheel is de uitstraling vele malen beter. Het 
voorkomen van dergelijke schades kan echt alleen 
met goed onderhoud. Wordt de vervuiling sneller 
aangepakt, dan heeft het ook minder tijd om 
schade aan te richten. Met jaarlijks terugkomende 
behandelingen kunnen wij ervoor zorgen dat uw 
object altijd netjes blijft en ervoor zorgt dat het
zijn waarde behoudt. 

SCHADE
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APPARATUUR

EEN BAANBREKEND ONTWERP

EEN BEWEZEN STAAT VAN DIENST

DE EVOLUTIE VAN MENGTECHNOLOGIE

Onze oprichter stond aan de basis van de lagedrukreiniging. Wij 
moeten dus de toon zetten en innoveren. Wij moeten de tools
leveren waarmee de bedrijven in ons netwerk succesvol kunnen 
zijn. Ons doel is om in de toekomst te zien dat onze apparatuur, 
chemicaliën, training en ondersteuning ervoor hebben gezorgd 
dat andere ondernemers goed kunnen verdienen en nieuwe 
medewerkers aan het werk kunnen zetten. Wij weten namelijk 
dat de voorbeeldrol die wij als innovator hebben, zulke kansen 
creëert en dat erfgoed mogelijk maakt.

Innovatie staat voorop bij SoftWash Systems. Onder leiding van 
onze oprichter AC Lockyer hebben we altijd oplossingen
gevonden voor de zorgen van werkgevers en professionals op het 
gebied van lagedrukreiniging. We hebben dit niet alleen bereikt 
dankzij onze training en bedrijfssystemen, maar ook omdat we 
apparatuur hebben ontwikkeld die gebruiksvriendelijk is, die 
gemakkelijk kan worden onderhouden en waarbij geen 
chemicaliën of andere stoffen worden verspild. Onze
mengformule speelt hierbij een cruciale rol.

De mengtechnologie van SoftWash Systems is niet hetzelfde als
downstreaminjectie. Bij deze mengtechnologie wordt het
gebruik van chemicaliën tot een minimum beperk in vergelijking
met traditionele mengmethodes. Wat onze mengtechnologie
uniek maakt, is dat de stroomsnelheid altijd gelijk is, ongeacht
de afstand tot de wagen of hoe hoog u aan het reinigen bent. 
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STUCWERK

FAVORIET

VOORDELEN

ONDERHOUD

Het behandelen van stucwerk is een van onze favorieten. Het 
resultaat is verbluffend, het proces gaat onwijs snel en vaak 
ook met weinig moeite.
We bevochtigen het oppervlak vooraf goed met water zodat 
we gelijk daarna ons product op gevel nevelen. Vrij snel ziet u 
dat de organismen doodgaan zodat de kleur van uw gevel 
weer helemaal terug komt. Ernstig vervuilde vlekken zullen 
meermaals behandeld moeten worden. Ook gebruiken we 
zachte borstels om te agiteren zodat er zuurstof bijkomt en 
het proces nog beter begint te werken.

De naam SoftWash zegt het natuurlijk al, wij werken onder
zeer lage druk en kunnen stucwerk dus met beleid reinigen.
Het voordeel is dat wanneer uw oppervlak nog niet is
beschadigd door vervuiling, u zeker geen stukadoor of
schilder nodig heeft.
Gaat u bijvoorbeeld uw stucwerk met een hogedrukreiniger
of stoomcleaner reinigen dan is de kans groot dat u uw gevel
beschadigd terwijl dat eigenlijk niet nodig is.

Om te voorkomen dat de vervuiling uw gevel 
beschadigd adviseren wij om eens per jaar 
even contact te hebben. We kunnen dan even 
langskomen en bekijken of we bepaalde
delen een snelle behandeling kunnen geven. 

“ HET PRODUCT HET WERK LATEN 
DOEN ZODAT WE GEEN SCHADE 

HOEVEN TE MAKEN ”

8 



ONDERHOUD

KUNSTGRAS VUIL?

TENNISBANEN

Voor het jaarlijks behandelen van organische 
vervuiling bent u bij ons aan het goede adres. 
Wij zorgen ervoor dat uw banen in goede 
conditie blijven door alle vervuiling weg te 
halen. Goed onderhoud bepaalt in belangrijke 
mate de kwaliteit van spelen en de levensduur 
van de tennisbaan.

Jazeker, en dit ligt vooral aan de ligging. In de buurt van veel 
bomen en struiken is het onvermijdelijk dat er na verloop van tijd 
onkruid en mossen gaan groeien tussen uw kunstgras. Het is 
raadzaam om dit regelmatig op te vegen om te voorkomen dat er 
organismen gaan groeien. Heeft u dit lange tijd niet gedaan dan 
hebben wij voor uw de oplossing. We doden namelijk alle 
organismen tussen het kunstgras en spuiten het daarna met 
water helemaal schoon. 

Bladeren, takjes en zaadjes vallen of waaien op het
kunstgrasmat. Zaden kunnen ontkiemen en vervolgen uw 
kunstgras aantasten. Bladeren en takjes worden ingelopen en 
zorgen voor een slechtere waterafvoer, waardoor uw baan
langer nat blijft. Zorg daarom dat u deze regelmatig verwijderd 
om de afwatering te verbeteren. Als het kunstgras langer vochtig 
blijft, loopt u het risico dat er algen en mos gaan groeien.

K U N S T G R A S
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ONDERHOUD

HIER WORDEN WE BLIJ VAN!

Om er zeker van te zijn dat uw dak schoon blijft na 
onze eerste behandeling raden wij u aan om uw 
dak jaarlijks te laten behandelen. We elimineren 
met een simpele maar effectieve behandeling het 
vuil van het afgelopen jaar zodat de vervuiling na 
de behandeling weg is. 

Wauw!! Dat is wat we vaak horen van klanten met 
keramische dakpannen in de kleur terracotta. We 
doen deze pannen natuurlijk het liefst omdat het 
kleurverschil tussen een vuile en een schone pan 
erg groot is. Het voordeel van een keramische pan 
is ook dat hij vrij makkelijk te reinigen is. 

T E R R A C O T T A  D A K P A N
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K E R A M I S C H E  D A K P A N

REINIGING

ONDERHOUD

NIEUWBOUW
In vergelijking met een betonpan is de keramische 
dakpan vaak een stuk makkelijker om te reinigen. Door 
de gladdere structuur hebben de wortels van de 
organismen minder houvast en zal de vervuiling sneller 
loslaten. Door meerdere malen uw dak te benevelen en 
te borstelen, heeft u vaak aan het eind van de dag al 
een heel goed resultaat en ziet uw dak er weer als
nieuw uit.

Na de eerste behandeling kunnen we jaarlijks even langskomen om de kwetsbare 
oppervlakken nog een keer in te sprayen. Het vuil van dat jaar wordt dan weer

weggehaald en er is geen vervuiling meer zichtbaar. De kosten van een onderhoudsbeurt 
zijn vele malen lager dan het bedrag dat u de eerste keer kwijt bent. Dit komt vooral door 

de snelheid. Het vuil van één jaar is veel gemakkelijker weg te krijgen dan het vuil van 
soms wel 30 jaar. 

Als er tegenwoordig nieuwe daken worden gelegd 
komen daar in veel gevallen keramische dakpannen op. 
Er word verteld dat deze niet vuil worden omdat de 
toplaag glad is afgewerkt waardoor er bijna geen 
onderhoud nodig is. Het duurt inderdaad langer voordat 
de pannen vuiler worden maar je hebt bijna altijd een 
zijde waar de zon nauwelijks schijnt waardoor die kant 
sneller vuil wordt. Als u een nieuw dak elk jaar zou 
behandelen, blijft uw dak altijd schoon en zijn de kosten 
relatief laag. Wacht u 10 jaar, dan zullen de kosten voor 
één behandeling net zo zoveel zijn als de 10 vorige jaren 
bij elkaar.
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BEHANDELEN

OVERGEKOMEN VANUIT AMERIKA

ONDERHOUD
Het behandelen van shingle daken is wat lastiger. 
Shingles dienen echt met beleid behandeld te 
worden en eigenlijk is SoftWash de enige manier 
om dit veilig te doen. Omdat Shingles aan elkaar 
gelijmd worden zijn deze daken niet te reinigen 
met een stoomcleaner of hogedrukreiniger. Door 
uw shingle dak meerdere keren achter elkaar te 
behandelen doormiddel van in nevelen met ons 
product, verdwijnt de vervuiling eigenlijk vanzelf. 
Na een aantal behandelingen ziet uw dak er weer 
uit als nieuw.

Shingle daken zijn overgekomen vanuit de Verenigde Staten, daar wordt het namelijk veelvoudig gebruikt. In
Nederland wordt het ook steeds vaker gebruikt, vooral op tuinhuisjes ziet u dit vaak omdat het ook op lichte
constructies aangebracht kan worden.

Na de eerste behandeling kunnen we jaarlijks 
even langskomen om de kwetsbare
oppervlakken nog een keer in te sprayen. Het vuil 
van dat jaar wordt dan weer weggehaald en er is 
geen vervuiling meer zichtbaar. De kosten van 
een onderhoudsbeurt zijn vele malen lager dan 
het bedrag dat u de eerste keer kwijt bent. Dit 
komt vooral door de snelheid. Het vuil van één 
jaar is veel gemakkelijker weg te krijgen dan het 
vuil van soms wel 30 jaar. 

S H I N G L E  D A K E N
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BETONPANNEN

ONDERHOUD

BEHANDELING
Betonpannen zijn in de jaren ’70 en ’80 veel gebruikt 
omdat dit in vergelijking met kleien dakpannen een 
stuk goedkoper was. Het nadeel daarvan is dat 
betonpannen een stuk sneller vuil worden omdat ze 
grover zijn en meer vocht opnemen. Na een aantal 
jaren wordt de pan ruwer en vervuiling kan zich steeds 
beter netstelen. De meeste daken met betonpannen 
zijn een jaar of 40 oud en vele daarvan zijn nooit 
gereinigd. 

Na de eerste behandeling kunnen we jaarlijks even langskomen om de kwetsbare 
oppervlakken nog een keer in te sprayen. Het vuil van dat jaar wordt dan weer

weggehaald en er is geen vervuiling meer zichtbaar. De kosten van een onderhoudsbeurt 
zijn vele malen lager dan het bedrag dat u de eerste keer kwijt bent. Dit komt vooral door 

de snelheid. Het vuil van één jaar is veel gemakkelijker weg te krijgen dan het vuil van 
soms wel 30 jaar. 

Alleen met SoftWash is een betonpan waarop vuil van 
een jaar of 40 zit niet ineens schoon te krijgen. 
Korstmossen en andere hardnekkige vervuiling zitten 
diep in pan genesteld en hebben gepaste druk met 
stoom nodig om direct verwijderd te worden. wanneer 
er alleen SoftWash wordt gebruikt, zal u 9 maanden tot 
een jaar moeten wachten voordat alle vervuiling eraf is. 
Als klant heeft u de keuze om direct een top resultaat te 
willen of een tijdje genoegen nemen met een 8.

B E T O N N E N  D A K E N
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H O U T W E R K

ONDERHOUD

BEHANDELD HOUT

ONBEHANDELD HOUT

Hout vergt nu eenmaal goed onderhoud 
daarom raden wij aan uw houtwerk in ieder 
geval één keer per jaar te laten behandelen. 
Mocht u behandeld hout hebben zoals 
overstekken of een dakkapel dan kunnen wij 
garanderen dat uw schilderwerk een hele tijd 
langer meegaat. Bij onbehandeld hout gaat 
het er vooral om dat het houtwerk niet gaat 
rotten.

Hout dat niet behandeld is, wordt door weersinvloeden erg 
snel vuil. Doordat de ondergrond water goed vasthoudt en 
dus langere tijd vochtig is, groeien er heel snel organismen 
op uw houtwerk. Uw houtwerk kleurt groen van de algen en 
de grijze aanslag zijn vooral schimmels. Op de foto hiernaast 
ziet u precies dat de groene gedeelten veroorzaakt zijn door 
de klimplanten die aan de ijzeren draden hingen. 
Onbehandeld hout is veel lastiger om te reinigen dan 
behandeld hout, dit komt doordat het vuil bij onbehandeld 
hout tot diep in het hout doordringt.

Uw kozijnen, overkapping, overstekken en dakkapellen zijn 
vaak van hout. Deze zijn vaak behandeld met verf zodat de 
levensduur een stuk langer wordt. De verf beschermt uw 
houtwerk tegen vocht zodat vuil zich moeilijker kan hechten. 
U wilt natuurlijk dat uw schilderwerk zo lang mogelijk
meegaat, daarom is het raadzaam om dit goed bij te houden. 
Als vuil te lang op uw schilderwerk zit zal dit in veel gevallen 
uw schilderwerk beschadigen doordat de organismen zich 
gaan voeden met de verf. Het reinigen van behandeld 
houtwerk gaat vrij eenvoudig omdat de ondergrond glad en 
waterdicht is.
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B E T O N

BESTRATING

BETONNEN DELEN

ONDERHOUD

Bestrating van beton ziet u steeds vaker in de vorm van
tegels of gepolierd beton. De antraciete beton tegels die u in 
veel tuinen ziet, zien er nieuw altijd prachtig uit. Het nadeel 
van deze tegels is dat ze heel poreus zijn en dus makkelijk 
vocht en vuil vasthouden. In de winter, wanneer er meer 
vocht is dan zon, worden deze tegels meteen groen. Bij 
bestrating van gepolierd beton zal de vervuiling net zo snel 
komen ook al wordt deze vaak glad afgewerkt. Het probleem 
hierbij is dat het water niet weg kan en er dus al snel groene 
vlekken ontstaan.

Betonnen delen zoals trappen, muurafdekkers en 
vensterbanken hebben het vaak zwaar te verduren. Op 
trappen blijft vaak water liggen waardoor ze snel vuil
worden. Muurafdekkers zijn er voor de mooie afwerking
maar ook om de muur tegen weersinvloeden te beschermen. 
In weer en wind en zonder isolatie blijven deze betonnen 
delen vaak lang nat en zal het niet lang duren voordat deze 
grijs en groen worden door organismen. Omdat 
vensterbanken vaak te vlak liggen zullen deze vooral aan de 
schaduwkanten ook vrij snel vuil worden. 

Na de eerste behandeling kunnen we jaarlijks 
even langskomen om de kwetsbare 
oppervlakken nog een keer in te sprayen. Het 
vuil van dat jaar wordt dan weer weggehaald 
en er is geen vervuiling meer zichtbaar. De 
kosten van een onderhoudsbeurt zijn vele 
malen lager dan het bedrag dat u de eerste 
keer kwijt bent. Dit komt vooral door de 
snelheid. Het vuil van één jaar is veel 
gemakkelijker weg te krijgen dan het vuil van 
soms wel 30 jaar. 
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ONDERHOUD

NATUURLEIEN DAK

BEHANDELEN

Na de eerste behandeling kunnen we jaarlijks even 
langskomen om de kwetsbare oppervlakken nog een 
keer in te sprayen. Het vuil van dat jaar wordt dan weer 
weggehaald en er is geen vervuiling meer zichtbaar. De 
kosten van een onderhoudsbeurt zijn vele malen lager 
dan het bedrag dat u de eerste keer kwijt bent. Dit komt 
vooral door de snelheid. Het vuil van één jaar is veel 
gemakkelijker weg te krijgen dan het vuil van soms wel 
30 jaar. 

Een natuurleien dak is gemaakt van natuursteen en kan
tot wel 80 jaar meegaan. De lange levensduur hebben ze
vooral te danken aan weinig poreus karakter.
Natuurleien nemen zo goed als geen vocht op. Daardoor
zijn ze minder gevoelig voor algen en mossen in
vergelijking met kunstleien. Algen en mossen kunnen
redelijk worden voorkomen door uw dak vrij te houden
van bladeren en ander vuil. Mocht het zo zijn dat u de
laatste 10 jaar bent vergeten, dan kan het zomaar zo zijn
dat uw dak een grote schoonmaak nodig heeft. 

Het behandelen van leien daken is lastiger. 
Leiendaken dienen echt met beleid behandeld te 
worden en eigenlijk is SoftWash de enige manier 
om dit veilig te doen. Als u uw dak laat reinigen 
met een hogedrukreiniger zullen er schilfertjes 
natuursteen loslaten van de dakpan, waardoor de 
kans op lekkage een heel stuk groter is. Door uw 
leiendak meerdere keren achter elkaar te laten 
behandelen, wordt het vuil voor 85% weggehaald. 
De overige vervuiling zal na maanden van uw dak 
verdwijnen.

N A T U U R  L E I E N
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REINIGING

ONDERHOUD

ONGEKENDE SNELHEID
Door verschillende weersinvloeden, ontlasting van 
vogels en andere vervuiling van buitenaf worden 
damwanden sterk vervuild en zelfs aangetast. Door uw 
damwand te laten reinigen wordt de levensduur 
verlengd en ziet de damwand er weer stralend uit. 
Damwanden reinigen is professioneel
onderhoudswerk, die wij graag voor u verzorgen. Met 
behulp van ons SoftWash systeem zijn wij in staat om 
vrijwel alle soorten vervuiling van uw pand te 
elimineren.

Om schades te voorkomen is het voor ons een makkelijke klus om jaarlijks even langs te 
komen en de delen waar lichte vervuiling is ontstaan te behandelen. Zo voorkomt u 

ernstige vervuiling die het oppervlak aan zal tasten. Onderhoud van uw gevels zal 
uiteindelijk kostenbesparend zijn, omdat de levensduur van uw damwanden wordt 

verlengd.
 

Door de gladde ondergrond van stalen damwanden zijn 
deze super snel te reinigen. Het materiaal geeft weinig
weerstand en ernstige vervuiling zoals mos groei ziet u 
zelden. Vanwege de grootte van dit soort klussen 
gebruiken we vaak een hoogwerker zodat we veilig en 
snel kunnen werken. Tevens kunnen we vanaf de grond 
tot wel 15 meter hoog uw damwanden benevelen om 
daarna met de hoogwerker de vervuiling weg te
spoelen. Met onze Final Wash zorgen we ervoor dat er 
geen werkzame producten meer op uw damwand 
achterblijven en het laat uw pand weer stralen.

D A M W A N D E N
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REINIGING ONDERHOUD
Het reinigen van gevelsteen is in de meeste gevallen
een hele klus. Door de ruwe structuur kunnen
organismen
zich makkelijk nestelen en verder groeien als de
gevel
niet wordt onderhouden. Een stenen gevel heeft
meestal wel een aantal behandelingen nodig.
Tussen het benevelen van het oppervlak, schrobben
we met een zachte borstel over de gevel om zuurstof
toe te voegen zodat het product een snellere
werking krijgt. Wanneer
de gevel zwaar bevuild is met diverse (korst)mossen,
gebruiken we vaak onze stoom reiniger op gepaste
druk om het hardnekkige vuil meteen te elimineren. 

Na de eerste behandeling kunnen we jaarlijks
even langskomen om de kwetsbare
oppervlakken nog een keer in te sprayen. Het vuil
van dat jaar wordt dan weer weggehaald en er is
geen vervuiling meer zichtbaar. De kosten van
een onderhoudsbeurt zijn vele malen lager dan
het bedrag dat u de eerste keer kwijt bent. Dit
komt vooral door de snelheid. Het vuil van één
jaar is veel gemakkelijker weg te krijgen dan het
vuil van soms wel 30 jaar. 

G E V E L S T E N E N
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De rode gevelsteen is nabehandeld met stoom
omdat de gevel ernstig bevuild was met
korstmos. 

De gele gevelsteen is alleen met SoftWash
behandeld. 



EEN MOOIE UITSTRALING

VEEL VOORKOMENDE SCHADES

ONDERHOUD

Veel huizen worden tegenwoordig wit geschilderd en
dit heeft zo zijn voor- en nadelen. Het ziet er natuurlijk
hartstikke mooi uit, maar de kleur wordt erg snel vies.
De noord- en de westzijde van uw woning zullen al heel
snel groen en grijs worden. De vervuilingen die
ontstaan zijn vooral algen en schimmels, deze zijn vaak
zonder problemen te verwijderen. 

Het is een feit dat als u te lang wacht met het reinigen van uw gevel er
schade ontstaat aan de verflaag. Waar moeten we dan rekening mee
houden? 

 
Kleine korstmosjes op het bovenste randje van uw
gevelsteen groeien erg snel omdat er vocht op blijft staan. 
Niet geïsoleerde delen van uw huis zoals de schoorsteen
blijven veel langer nat en staan in weer en wind. 
De onderste stenen van uw gevel die net boven de grond
uitkomen, trekken vocht uit de grond waardoor het vaak
zwart word van de schimmel. 

Om schades te voorkomen, is het voor ons een 
makkelijke klus om jaarlijks even langs te komen 
en de delen waar lichte vervuiling is ontstaan te
behandelen. Zo voorkomt u ernstige vervuiling 
die de verf aan zal tasten. Onderhoud van uw 
gevels zal uiteindelijk kostenbesparend zijn 
doordat de schilder uitgesteld kan worden. 

G E V E R F D E  G E V E L S
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“GOED ONDERHOUD ZORGT VOOR
EEN LANGERE LEVENSDUUR VAN

UW SCHILDERWERK”



GEVEL KEIMEN

WAT IS HET KEIMEN VAN DE GEVEL?

VOORDELEN

Uw gevel is het visitekaartje van uw huis en beschermt
uw woning tegen invloeden van
buitenaf. Een goed onderhouden en mooi geschilderde
gevel zorgt ervoor dat uw pand er
goed uitziet en verhoogt de waarde van uw huis. Wilt u
uw gevel een makeover geven en
tegelijkertijd beschermen tegen schimmels, vocht en
bacteriën? En zoekt u een
milieuvriendelijk en duurzaam alternatief voor
normale gevelverf? Dan is het laten keimen
van uw huis iets voor u! Maak nu snel een afspraak met
Poseidon Softwash en laat uw gevel
stralen als nooit tevoren!

Keimen is een ander woord voor het schilderen van je
gevel met verf van het Duitse merk
Keim. De Keim muurverf is een minerale, natuurlijke
gevelverf met een matte, kalkachtige
uitstraling die geheel bestaat uit natuurlijke grondstoffen
zoals kaliumsilicaat en
anorganische pigmenten. Uw gevel keimen is een
milieuvriendelijk en duurzaam alternatief
voor het schilderen van uw huis met normale gevelverf.

Uw gevel goed onderhouden is niet alleen van
belang voor de levensduur van uw gevel
maar ook voor de waarde van uw huis. Uw huis
keimen zorgt ervoor dat uw gevel er mooi
uitziet maar heeft daarnaast nog een hele hoop
andere voordelen.
Keim verf is uitermate geschikt om uw gevel
waterdicht te maken. Doordat de verf na
aanhechting zeer dampopen blijft, kan de muur
nog ademen en is er minder kans op
schimmels, algen en mos. Na het aanbrengen
van keim verf treedt er een versteningsproces in,
dit zorgt ervoor dat de verf zich zeer goed aan de
onderlaag hecht. Dit maakt het keimen van uw
gevel zeer duurzaam en heeft u geen last van
bladderende verf. Een ander voordeel van dit
versteningsproces is dat micro organismen zo
geen kans krijgen zich aan de muur te hechten.
Wanneer u ervoor kiest uw gevel te keimen heeft
u de keuze uit zeer veel verschillende
kleuren keim verf van traditioneel wit en bruin
tot opvallende trendy kleuren. De gevelverf is
volledig gemaakt van natuurlijke materialen en
100% milieuvriendelijk.

S C H I L D E R E N / K E I M E N
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Waarom kiezen voor dakcoating?

Hoe gaat dakcoating door
Poseidon SoftWash in zijn werk?

Bij dakcoating wordt er een laag coating aangebracht op de
bestaande dakpannen. Aangezien het laten aanbrengen van
een dakcoating veel goedkoper is dan het laten vervangen van
uw huidige dakpannen, wordt tegenwoordig vaak voor deze
duurzame methode gekozen. 
U kunt dakcoating laten aanbrengen om uw dak te laten
beschermen maar ook als u vindt dat uw dak aan makeover
toe is. U kunt namelijk kiezen voor een kleur die dichtbij de
originele kleur ligt maar ook gaan voor een hele andere kleur
om uw dak voordelig een geheel nieuwe uitstraling te geven.
Dakcoating is verkrijgbaar in zeer veel verschillende kleuren
van modern antraciet tot traditioneel oranje. 
Kiest u voor Poseidon SoftWash dakcoating dan krijgt u een
mooi, stralend dak dat jaren beschermd is tegen vuil,
schimmels en weersinvloeden tegen een kleine fractie van de
prijs van nieuwe dakpannen!

Wanneer u voor dakcoating kiest, zullen wij van
Poseidon Softwash er eerst voor zorgen dat uw
dak grondig gereinigd wordt. Dit is noodzakelijk
om ervoor te zorgen dat de dakcoating goed
hecht. Het reinigen doen we door middel van
onze unieke milieuvriendelijke SoftWash
methode. Hierbij reinigen 100% biologisch
afbreekbare chemicaliën uw dakpannen door
diep in het materiaal door te dringen en het
oppervlak te ontsmetten. 
Nadat uw dak grondig gereinigd is, wordt de
dakcoating met een speciaal hiervoor
ontwikkelde spuit op de dakpannen
aangebracht. Deze coating is 100% dekkend en
alle hoeken en gaten worden op deze manier
gevuld zodat uw dak volledig beschermd is
tegen vuil, vocht en weersinvloeden als uv-
straling, regen en vorst.

PROFESSIONELE DAKCOATING
Wilt u uw dak er op zijn mooist uit laten zien en
tegelijkertijd beschermen tegen vuil,
weersomstandigheden en schimmels zonder dat u uw
dakpannen hoeft te vervangen? En dat ook nog eens
voordelig en op een milieuvriendelijke manier? Bij
Poseidon SoftWash bent u aan het juiste adres voor
duurzame dakcoating. Wilt u ook genieten van een
stralend gecoat dak? Maak nu snel een afspraak! 

C O A T E N
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HOE ZIET EEN PROJECT ERUIT? 

GRATIS PROEFSTUK?

Wanneer het plan is gemaakt tijdens onze afspraak dan
komen wij met een aanhanger naar het bedrijfspand.
Hierin zit onze machine waarmee wij alles schoon krijgen.
Deze machine heeft alleen een aansluiting nodig van
stroom en water. De rest doen wij! Vervolgens gaan wij
per aantal meters te werk en zorgen we ervoor dat alles
word afgewerkt. Wij werken met weinig geluid en in een
korte periode. Dit word vaak als fijn ervaren door
bedrijfseigenaren. 

REINIGING BEDRIJFSPAND 
Bedrijfspanden reinigen is voor Poseidon Softwash een
projectwerk. Hiervoor plannen wij altijd een afspraak
van te voren in om een plan te maken tijdens het werk
dat wij verrichten. Dit doen wij, omdat het product
waarmee wij werken niet op de kleding of auto’s van
personeel mag komen. 

B E D R I J F S P A N D E N
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Heb je interesse in een GRATIS proefstuk? Wij
komen dit doen doormiddel van een afspraak in
een werkweek of eventueel op een zaterdag.
Vervolgens lopen wij uw interesse na met het
vertellen van onze werkwijzen en informatie die
wij daarover hebben. VOORBEELD: u wilt een
damwand van uw bedrijfspand schoon hebben.
Dit reinigen wij dan voor u gratis op een plek waar
klanten dit niet snel zien. Hierdoor gaat u het
resultaat gelijk zien bij het bedrijfspand. Als wij
klaar zijn met een proefstuk (dit duurt meestal 30
minuten maximaal), heeft u een periode de tijd
om antwoord te geven op uw offerte die wij
hebben aangeboden. Vaak nemen wij na een week
contact op om te vragen of u akkoord gaat met de
offerte. Hierna word er een datum geprikt voor de
uitvoeren. 



Waarom uw terras laten reinigen? 
Het frequent laten reinigen van uw terras is essentieel voor
het behoud van een optimale conditie van de materialen.
Door regelmatig een schoonmaakbeurt te laten uitvoeren
stapelt het vuil zich namelijk niet op en houdt u de
terrastegels, tuintegels, bestrating en vlonders in uitstekende
staat. Hierdoor gaan de materialen langer mee. Daarbovenop
waarborgt u een nette uitstraling van uw tuin. 

P A R T I C U L I E R E N
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Uw muur schoonhouden is niet alleen van belang voor de
levensduur van uw gevel maar ook voor de waarde van uw
huis. Wanneer u uw gevel niet (tijdig) schoonmaakt, wordt
deze aangetast door vervuiling als schimmels, stof, vocht
en klimplanten. Dit zorgt er niet alleen voor dat uw gevel
er minder mooi uitziet, hij kan er ook dusdanig door
worden aangetast dat de achtergelegen spouwmuur en
eventuele isolatiematerialen beschadigd worden,
waardoor vocht en koude uw woning binnen kan dringen. 
Het schoonmaken van uw gevel met een hogedrukspuit is
enkel oppervlakkig, bacteriën en andere organismen
zullen binnen de kortste tijd terugkeren. Met de SoftWash
methode van Poseidon SoftWash desinfecteren en
reinigen we uw buitenmuur grondig op een
milieuvriendelijke manier. Doordat SoftWash doordringt
tot de kern van de vervuiling, ziet uw gevel er nadat wij
hem onder handen genomen hebben, er weer als nieuw uit
wat uw woning gelijk in waarde doet stijgen.

P A R T I C U L I E R E N
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Waarom uw dak laten reinigen? 
Uw dak schoonhouden is van belang voor de levensduur
van uw dak. Wanneer u uw dak niet tijdig reinigt, zullen
bacteriën, algen en andere organismen toeslaan met
lekkages als gevolg.
Bij hogedruk dakreiniging kan er vaak schade veroorzaakt
worden en is de dakreiniging enkel oppervlakkig.
Hierdoor zullen bacteriën en andere organismen binnen
de kortste tijd terugkeren. Met de SoftWash methode van
Poseidon SoftWash wordt uw dak grondig gereinigd en
gedesinfecteerd op een milieuvriendelijke manier. 
Doordat SoftWash doordringt tot de kern van de
vervuiling, ziet uw dak er nadat wij het onder handen
genomen hebben, weer als nieuw uit. De SoftWash
methode zorgt ervoor dat u lang van uw schone,
representatieve dak kunt genieten. U hoeft het daardoor
minder vaak te laten reinigen waardoor u op de lange
termijn kosten bespaard.Waarom uw gevel laten reinigen? 



APPARTEMENTENCOMPLEX
Wij maken natuurlijk ook appartementencomplexen
schoon. Bij appartementencomplexen zitten vaak
Verenigingen Van Eigenaren. Hiermee komen wij vaak
in contact, omdat wij dan kunnen communiceren met
het hele pand. Dit is een win win situatie,  want dit kost
minder per persoon die inwonend is in het
appartementencomplex. Het plan van aanpak word
gemaakt en dan via een datum waar iedereen van
afweet word de uitvoering verricht. 

A P P A R T E M E N T E N C O M P L E X E N  /
V V E
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www.poseidonsoftwash.nl

poseidonsoftwash
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