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Inleiding 

 

Water speelt een zeer belangrijke rol in de industrie en verschillende recreatieve sectoren. 

Omwille van zijn unieke fysische en chemische eigenschappen is water een uniek ‘product’ 

dat maar moeilijk door iets anders vervangen kan worden. Echter, water is ook de bron van 

alle leven en dat zorgt voor een aantal neveneffecten die vaak als problematisch worden 

ervaring in heel wat toepassingen van water. 

 

Een aantal van de volgende problemen klinkt u misschien vertrouwd in de oren: 

- Geurhinder 

- Biofilm (slijmvorming, verstopping) 

- Overdreven microbiële groei (algen, bacteriën…)  

 

Heel wat van deze problemen hebben te maken met micro-organismen, of ‘microben’. Reeds 

vele decennia gebruikt de mens bacteriedodende producten (biociden) in de veronderstelling 

dat daarmee de problemen opgelost raken. 

Echter, de laatste jaren wordt ons steeds vaker in de media en wetenschappelijke literatuur 

duidelijk gemaakt dat het veelvuldig gebruik van deze afdodende producten aanleiding geeft 

tot resistente superbacteriën die bijna niet meer onder controle te krijgen zijn. Bovendien 

hebben biociden een zeer negatieve impact op het milieu. 

 

Chrisal is reeds 25 jaar gespecialiseerd in de zoektocht naar duurzame reiniging- en 

hygiëneproducten, waarbij probiotica een cruciale rol spelen. We gaan immers de natuur 

gebruiken om problemen aan te pakken, in plaats van te proberen de natuur afdoden. 

 

Gezien het groot belang van een goede natuurlijke microbiële balans in water heeft Chrisal 

een probiotisch productgamma ontwikkeld om de problemen van water op een natuurlijke 

manier op te lossen. In dit document proberen we een algemeen overzicht te geven van wat 

Chrisal de waterwereld te bieden heeft. Voor meer gedetailleerde informatie over bepaalde 

toepassingen staan wij u graag te woord. 

 

Wij hopen U alvast van dienst te mogen zijn! 

 

 

 

 

 

Dr. Robin Temmerman 

CEO 

 



 

Korte introductie in de wereld van microben 
(Meer informatie vindt u in ons document ‘Probiotische reiniging – de basis’) 

 

Een micro-organisme of microbe is een organisme dat te klein is om met het blote oog te 

zien. Alleen als ze met zeer veel zijn kunnen ze zichtbaar worden. De belangrijkste 

voorbeelden van micro-organismen zijn virussen, bacteriën, schimmels, gisten en algen. 

Bacteriën zijn het meest voorkomend en zijn ongeveer 1 micrometer groot, dat is een 

duizendste van een millimeter (1000 bacteriën op een rij is niet langer dan 1 millimeter)! 

Micro-organismen kunnen overal gevonden worden in de natuur. In grote aantallen komen 

ze voor op de huid, in het spijsverteringskanaal, in de grond, in water en in de lucht. De 

meerderheid van de micro-organismen is goedaardig, nuttig of zelfs noodzakelijk voor mens, 

dier en milieu.  

Er bestaan jammer genoeg ook een aantal micro-organismen die schadelijk of ‘vervelend’ 

zijn voor mens, dier of milieu. Ze kunnen bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor ziektes, 

geurhinder of voedselbederf. Hoewel ze de minderheid uitmaken bezorgen ze de micro-

organismen een heel slechte reputatie.  

Eender waar ze voorkomen (grond, lucht, water, mens, dier, plant) organiseren micro-

organismen zich tot een gemeenschap: de microbiële gemeenschap of microflora. 

Dergelijke gemeenschappen kunnen zeer divers en ook zeer complex zijn. Elk soort micro-

organisme heeft zijn taak en draagt bij tot de gemeenschap. Samen hebben ze maar één 

doel: zo lang mogelijk met z’n allen overleven. 

Wanneer zo een microbiële gemeenschap of microflora zich op een vaste ondergrond 

bevindt (materiaal, tanden, huid, bladeren,…) dan spreekt men van een biofilm. Een gekend 

voorbeeld van biofilm zijn de zwarte tegelvoegen in een douche, of de slijmvorming in 

waterleidingen en -pompen. Jammer genoeg heeft biofilm vaak ongunstige gevolgen voor 

mens en dier. Het zorgt voor een visuele vervuiling, is bron van geurhinder en ook een 

schuilplaats voor heel wat ziektekiemen. 

Om in leven te blijven hebben microben net zoals ons voeding en drinken nodig. Voeding 

vinden ze gemakkelijk onder het vele organische materiaal dat aanwezig is in water (bvb 

plantenmateriaal in vijvers; slijm of pulp in proceswater). Drinken doen microben door het 

absorberen van vocht, wat ze in watersystemen uiteraard overvloedig voorradig hebben. Het 

verwerken van voeding en vocht door microben noemt het metabolisme, en daarbij gebeurt 

het vaak dat sommige micro-organismen als afvalproduct stinkende gassen produceren die 

wij ervaren als geurhinder. In het slechtste geval produceren de micro-organismen ook 

schadelijke stoffen die mens of dier ziek kunnen maken of allergische reacties veroorzaken. 

Om een goede hygiëne te verkrijgen en ongewenste effecten te voorkomen komt het er dus 

op aan om te zorgen dat het water een gezonde microflora heeft, die geen schadelijke of 

nadelige (afval)stoffen produceren. Dit doen we via de probiotische waterbehandelings- 

producten van Chrisal.  



 

Chemische reiniging en ontsmetting 

Reeds vele jaren is de mens van mening dat alle micro-organismen slecht zijn en we ze 

moeten bestrijden. Daartoe werden chemische producten ontwikkeld om micro-organismen 

af te doden, de biociden. Deze biociden bevatten afdodende stoffen en kunnen ofwel puur, 

of verwerkt in andere producten (bvb ontsmettende zepen) gebruikt worden. Het uiteindelijke 

doel is om met biociden ervoor te zorgen dat zich geen microbiologie meer ontwikkelt en 

zodoende de nadelige effecten ervan te vermijden. In watersystemen wordt bvb heel vaak 

gewerkt met chloorproducten. 

Het gebruik van biociden bleek aanvankelijk goed te werken en men kon water vrij makkelijk 

vrij maken van vuil en micro-organismen. Echter, zeer snel na de ontdekking van de biociden 

vonden de micro-organismen manieren om deze producten te omzeilen, hetgeen we 

vandaag resistentie noemen. Dit wil zeggen dat de micro-organismen steeds beter een 

aanval van biociden weten te overleven. De efficiëntie van deze producten wordt dus steeds 

minder waardoor ze in steeds hogere concentratie gebruikt moeten worden om nog 

eenzelfde effect te halen. Momenteel zijn de vereiste effectieve concentraties zo hoog dat ze 

een groot gevaar opleveren voor mens en milieu, alsook een enorme kostprijs met zich 

meebrengen en schadelijk zijn voor heel wat installaties. 

Bovendien hebben veel watersystemen intensief te kampen met een slimme strategie van 

micro-organismen. Eén van de mechanismen die de micro-organismen gebruiken om zich te 

verdedigen tegen de chemische aanvallen met biociden is het vormen van hardnekkige 

biofilms. Deze biofilms zijn een complexe structuur en vormen als het ware een bunker en 

schuilplaats voor de micro-organismen. Biofilm is ondoordringbaar voor biociden en stapelt 

zich steeds verder op. Dit zorgt in veel watersystemen uiteindelijk voor verstoppingen van 

leidingen, filters en pompen, geeft geurhinder en zorgt voor rendementsverlies. 

Bovendien zijn de gebruikte chemische producten gevaarlijke chemische producten die de 

gezondheid van mens en dier ernstig kan schaden. Zo heeft het belangrijke Food and Drug 

Agency (FDA) in de Verenigde Staten onlangs een dossier geopend dat de veiligheid van 

biocidezepen gaat onderzoeken*. Tot slot zijn de actieve stoffen in deze chemische 

producten ook nog sterk belastend voor het milieu aangezien ze zeer traag of helemaal 

niet afgebroken worden. Ze komen dus steeds meer in het milieu terecht, waar ze dan ook 

weer de aanwezige micro-organismen resistenter maken.  

De afgelopen jaren hebben we dus heel wat nadelen ontdekt verbonden aan biociden. De 

ontdekking van probiotische hygiëne brengt gelukkig een duurzame oplossing voor deze 

resistentie problemen en komt niets te vroeg. 

 

*http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm378393.htm 



 

Probiotische producten 

De probiotische producten van Chrisal hebben als actieve stof probiotica. Probiotica zijn 

goede, nuttige bacteriën die zorgen voor een gezonde omgeving voor mens en dier.  

Probiotische waterbehandeling wordt gedaan op basis van producten die 100% natuurlijke 

micro-organismen bevatten. De gebruikte probiotica zijn afkomstig uit de natuur (grond en 

water) en werden geselecteerd op basis van hun capaciteit om snel veel organische 

vervuiling weg te werken zodat deze niet in het watersysteem aanwezig blijft. Bovendien 

verlagen ze zeer sterk het risico op aanwezigheid van schadelijke micro-organismen. 

Uit ervaring weten we dat mensen meteen enkele terechte vragen stellen over deze nieuwe 

technologie: 

- Zijn de probiotica veilig? 

Absoluut, de door Chrisal gebruikte probiotica zijn zelfs internationaal goedgekeurd 

voor gebruik in voedingsmiddelen. Bovendien voert Chrisal via externe laboratoria 

nog bijkomende testen uit om helemaal zeker te zijn. 

- Worden de schadelijke kiemen niet resistent tegen de probiotica? 

Nee, micro-organismen kunnen niet resistent worden tegen andere micro-

organismen, enkel tegen chemische stoffen die hen bedreigen. Bij probiotische 

reiniging zijn er geen afdodende chemische stoffen, dus geen resistentie. De 

probiotische producten zullen dus zeer vele jaren hun werking behouden. Dit noemt 

men duurzaamheid. 

- Waarom stoppen we niet meteen met biociden? 

De vele decennia van biocidegebruik hebben ertoe geleid dat heel veel instanties, 

bedrijven en persoonlijke gewoontes helemaal afgestemd zijn op het afdoden van alle 

microbiologie. Net zoals bij biologisch tuinieren vraagt het een 

mentaliteitsverandering om de biociden te laten vallen en over te schakelen op 

probiotica.  

- Is het veel werk of moeilijk om met probiotische producten te werken? 

Nee, in tegenstelling tot biologisch tuinieren vergt probiotische waterbehandeling 

geen enkele extra inspanning; ook hier doseert men een product in het water en 

klaar. Dus veilig, gemakkelijk en niet meer werk. 

Uiteraard zijn er nog veel meer vragen die mensen uit interesse of schrik voor verandering 

stellen. U kan zelf uw vraag richten aan Chrisal (contactinformatie via www.chrisal.com) en 

wij beantwoorden deze spoedig. Volg ook de website van Chrisal om op de hoogte te blijven. 

http://www.chrisal.com/


 

De voordelen van probiotische waterbehandeling 

Watersystemen hebben last van drie belangrijke problemen: 

1. Vuil en biofilm 

Of het nu proceswater, vijvers of natuurlijke watermassa’s zijn, elk 

watersysteem vertoont snel een opstapeling van organisch vuil 

afkomstig van dierlijk en plantaardig materiaal, alsook afgestorven 

microbiologie. Dit vuil verstopt leidingen, filters, pompen of maakt 

het water te ondiep. Bovendien is het een voedingsbron voor 

micro-organismen die dan weer voor extra organisch materiaal 

zorgen. Zonlicht of warmte zorgen vaak voor een extra boost in de 

ontwikkeling van organisch vuil en biofilm.  

De probiotica in de Chrisal producten werden geselecteerd op basis van hun 

capaciteit om maximaal organisch vuil te verwerken en om te zetten in 

voornamelijk CO2, zodat het watersysteem zuiver gemaakt wordt. Bovendien is de 

samenstelling van de probiotica in onze producten van die aard dat zij actief zijn 

binnen een breed spectrum van temperatuur en pH. Dit garandeert een goede 

werking in bijna alle watersystemen. 

2. Geurhinder 

Het organische vuil dat zich opstapelt in watersystemen begint 

uiteindelijk te rotten doordat bepaalde micro-organismen dit vuil 

als voeding gebruiken en omzetten in stinkende vluchtige 

gassen, zoals bvb zwavelverbindingen of boterzuur. Nagenoeg 

alle watersystemen (proceswater, koelwater) krijgt hier snel 

mee te maken en de geur kan soms zo sterk worden dat de 

omgeving hinder ondervindt of het eindproduct een slechte 

geur krijgt (bvb karton en papier dat naar boterzuur reukt).  

Doordat de probiotica in de Chrisal producten actief organisch vuil gaan verteren 

en omzetten in niet-geurende vluchtige verbindingen, wordt ook de geurhinder 

drastisch verlaagd. Bovendien geeft de voedselcompetitie (op het organisch vuil) 

aanleiding tot een verlaagd risico op aanwezigheid of activiteit van geurvormende 

micro-organismen. 

3. Microbiële overgroei 

Een laatste groot probleem van watersystemen is de overgroei 

van ongewenste micro-organismen zoals bvb algen of 

cyanobacteriën. Dit geeft niet enkel een visueel probleem, maar 

kan ook een gevaar betekenen voor de gezondheid van mens en 

dier.  

De probiotica in de Chrisal producten zorgen voor een gezonde 

natuurlijke microflora in de watersystemen zonder gevaar voor 

mens en dier. 



 

Het productgamma 

Hoewel de behandeling van water op het eerste zicht eenvoudig lijkt; zijn er grote verschillen 

in soorten watersystemen. Immers, een vijver heeft totaal andere eigenschappen dan 

proceswater zoals koelwater. Daarom heeft Chrisal een gamma probiotische 

waterbehandelingsproducten die afgestemd zijn op het type water dat behandeld moet 

worden.  

Hieronder volgt een overzicht met beknopte toelichting bij elk product. Voor meer informatie 

of specifieke aanpak van uw probleem raden we u aan om met Chrisal contact op te nemen. 

 

1. Vijvers 

Vijvers zijn het klassieke voorbeeld waar overtollig vuil en biofilm aanleiding geven tot 

troebel water en geurhinder. Vijvers met zeer dure vissen (bvb Koi) zijn vaak uitgerust 

met zeer dure installaties die het water zuiver en steriel proberen maken. Echter, deze 

geven vaak aanleiding tot een zeer ongezonde microflora die vaak infecties bij de vissen 

teweeg brengt. 

PIP Pond Plus zorgt voor een goede microbiële samenstelling van uw vijverwater. De 

biofilm die in vijvers gevormd wordt en zorgt voor vertroebeling van het water, vervuiling 

van de filter en ontwikkeling van ziektekiemen, wordt op korte termijn afgebroken. Het 

resultaat is een heldere en zuivere vijver met een gezonde samenstelling van het water. 

Opstart 
De eerste week dagelijks 50ml PIP Pond Plus per 1000 liter water. 

Onderhoudsdosis 
Bij gezond water:  Wekelijks 15 ml PIP Pond Plus per 1000 liter water. 
Bij vervuild water:  Wekelijks 50 ml PIP Pond Plus per 1000 liter water. 

 

  

 

 



 

2. Aquaria 

Net zoals vijvers zijn aquaria kunstmatige watersystemen die sterk te lijden hebben onder 

overbelasting door dierlijke en plantaardige vervuiling. Gezien het beperkte watervolume 

resulteert dit zeer snel in een ongezonde waterkwaliteit voor de vissen en planten. Een 

goed werkende biofilter en verwijdering van overtollig organisch vuil is zeer belangrijk. 

PIP AquaClear is een probiotisch product van Chrisal, speciaal ontwikkeld voor aquaria. 

De probiotica zullen enerzijds alle organische vervuiling actief wegwerken en als CO2 

verwijderen uit het systeem. Anderzijds zorgen zij voor een veel betere werking van de 

biofilter, die voornamelijk de stikstofwaarden optimaal moet houden. Immers, de 

bacteriën in de biofilter die de stikstof omzetten worden door onze probiotica 

gestimuleerd dat intensiever te doen, omdat ze teveel competitie ondervinden van onze 

bacteriën op vlak van het organisch vuil. Onze probiotica kunnen stikstof niet als 

energiebron gebruiken en vormen daar dus geen concurrentie voor de bacteriën in de 

biofilter. Er ontstaat dus een zeer efficiënte symbiose tussen onze probiotica die 

organisch vuil wegwerken en de stikstofomvormers in de biofilter. Dit geeft aanleiding tot 

een helder en gezond aquarium. 

Opstart 

De eerste week dagelijks 50ml PIP AquaClear  per 100 liter water. 

Onderhoudsdosis 

Bij gezond water:  Wekelijks 15 ml PIP AquaClear per 100 liter water. 
Bij vervuild water:  Wekelijks 50 ml PIP AquaClear per 100 liter water. 

 

Opgelet! 

In zoutwateraquaria ondervinden sommige soorten anemonen hinder van de toevoeging 
van PIP AquaClear, u contacteert dus best Chrisal voor specifieke vragen. 

 

 

 



 

3. Whirlpool 

Steeds meer mensen schaffen zich een whirlpool (jacuzzi) aan als alternatief voor een 

plaatsrovend en duur zwembad. Tevens zijn veel baden in huis uitgerust met een 

whirlpool functie. De vele leidingen en pompen in zo een whirlpool zijn echter moeilijk te 

reinigen en al snel stapelt er zich vuil en biofilm in op. Daarmee gepaard gaand ontstaat 

vaak geurhinder, zeker wanneer het systeem tijdelijk niet gebruikt wordt. Snel na de 

aanschaf ondervinden eigenaars vaak deze onaangename problemen wat dan 

aanleiding geeft tot het gebruik van gevaarlijke producten, of tot het niet meer gebruiken 

van de whirlpool. 

PIP Plus Whirlpool is een probiotisch product van Chrisal, speciaal ontwikkeld voor 

jacuzzi’s en baden met whirlpoolfunctie. De probiotica zullen enerzijds alle organische 

vervuiling actief wegwerken en verwijderen uit het systeem. Als gevolg daarvan zullen 

slechte geuren ook actief vermeden worden. Zeker wanneer de whirlpool maar 

sporadisch gebruikt wordt is het zeer belangrijk te werken met de probiotische producten 

van Chrisal. Immers, de probiotica vertonen een nawerking van meerdere dagen tot een 

week. 

Opstart 

De eerste week dagelijks 50ml PIP Plus Whirlpool  per 1000 liter water. 

Onderhoudsdosis 

Bij gezond water:  Wekelijks 15 ml PIP Plus Whirlpool  per 1000 liter water. 
Bij vervuild water:  Wekelijks 50 ml PIP Plus Whirlpool  per 1000 liter water. 

 

Opgelet! 

Geen toevoeging van desinfectiemiddelen (bvb chloor) of pH producten combineren met 

PIP Plus Whirlpool aangezien dit de probiotica in het water zullen tegenwerken. 

 



 

4. Proces- en koelwater 

Heel veel industrieën maken gebruik van water in hun processen, voornamelijk om te 

koelen en te spoelen. Dergelijk proceswater is extreem zwaar 

organisch belast en wordt bovendien heel lang herbruikt om hoge 

afvalwaterkosten te vermijden. Zware biofilmvorming en sterke 

geurhinder komen heel frequent voor bij industrieel proceswater en 

zorgen vaak voor grote problemen naar milieu en rendement toe. De 

meeste bedrijven zien geen andere oplossing dan het gebruik van 

zeer agressieve biociden om te proberen de microbiologie en 

geurhinder te onderdrukken. Echter, de efficiënte van deze producten 

is extreem laag en bovendien schadelijk voor de werknemers, het 

milieu en de installaties zelf (corrosie).  

Met het product PIP PLUS Water heeft Chrisal een sterk probiotisch 

waterbehandelingsproduct ontwikkeld om de grote problemen in proces- en koelwater 

onder controle te krijgen. De probiotica verwijderen zeer actief alle organische vervuiling 

uit het systeem en voorkomt ook actief de vorming van geuren. Bovendien verhoogt het 

sterk het rendement van watersysteem waardoor het ook langer herbruikbaar is. 

Wanneer het water dan toch geloosd moet worden is er veel minder schade aan het 

milieu doordat geen biociden meer gebruikt worden. 

 

Opstart 

Eerste drie weken: Dagelijks 50ml PIP PLUS Water  per 1.000 liter water. 

Onderhoudsdosis 

Bij normaal water:  Wekelijks 10 ml PIP PLUS Water per 10.000 liter water. 
Bij vervuild water:  Wekelijks 50 ml PIP PLUS Water per 10.000 liter water. 

 

Opgelet! 

Elk proces of installatie is uniek en vergt een specifieke aanpak en advies. Het is dus 
sterk aangewezen dat een professional van Chrisal het te behandelen systeem komt 
evalueren en de meest geschikte oplossing voorstelt. Nadien volgt Chrisal ook samen 
met de klant de evolutie van het systeem en stuurt bij waar nodig.  

Geen toevoeging van desinfectiemiddelen (bvb chloor) of pH producten combineren met 
PIP Plus Whirlpool aangezien dit de probiotica in het water zullen tegenwerken. 

 



 

5. Grote watermassa’s 

Ook op grote schaal zorgt water vaak voor 

problemen. Zwemvijvers, golfvijvers of zelfs 

hele meren hebben vaak te lijden onder 

overdreven microbiële activiteit ten gevolge 

vervuiling van het water met organische 

stoffen of stikstof/fosfaten. Vaak is 

landbouw, industrie en overbevolking de 

oorzaak maar daar kan pas op heel lange 

termijn verandering in gebracht worden met 

duurzaam management. Nu komt het erop 

aan om de watervervuiling op een goede 

manier aan te pakken zodat de veiligheid 

voor mens en milieu niet langer in het 

gedrang komt. 

Aangezien elke waterpartij een eigen situatie en problematiek heeft komt Chrisal de 

situatie steeds ter plekke analyseren om de beste oplossing voor te stellen. Ondanks de 

mogelijke verschillende oorzaken heeft Chrisal toch een product ontwikkeld dat onder 

vele verschillende situaties efficiënt is. Enkel de manier van toepassen en het al dan niet 

combineren met andere ingrepen (zoals verluchting, doorstroming) dienen aangepast te 

worden op basis van de lokale vaststellingen. 

De werking van PIP Pond PRO komt erop neer dat de probiotica van Chrisal het 

overtollig organisch vuil wegwerken en als CO2 uit het systeem vrijstellen (zie figuur). 

Daarmee stimuleren ze ook andere soorten micro-organismen om andere elementen 

zoals stikstof, fosfor en zwavel uit het systeem te verwijderen. De werking van de Chrisal 

probiotica past perfect in de natuurlijke koolstofcyclus en stimuleert ook de werking van 

de stikstofcyclus. 

 



 

De probiotische oplossing van Chrisal omvat een behandeling van zowel het 

oppervlaktewater, alsook het sediment op de bodem van de waterpartij. De behandeling 

van het oppervlaktewater is voornamelijk bedoeld om zwevend organisch vuil te 

verwijderen zodat het niet meer ter beschikking staat van andere micro-organismen zoals 

algen of cyanobacteriën. De behandeling van het sediment is belangrijk om overtollig 

organisch materiaal te verwijderen dat afkomstig is van afgestorven plantaardig en dierlijk 

materiaal. Dit draagt voornamelijk bij tot het verhinderen van slechte geuren. 

 

 

Opstart  

Een standaard behandeling kan niet voorgesteld worden. Het is belangrijk dat een 

analyse gebeurt van de exacte problemen en omstandigheden van de te behandelen 

plaats.  

Contact Chrisal for more information!  

 

   



 

De juiste producten 

U bent overtuigd van de probiotische oplossing voor uw watersysteem? Perfect! 

 

Maar let op, er zijn een aantal zaken waarop u moet letten als u op zoek gaat naar een goed 

probiotisch product. Niet alle fabrikanten doen hun huiswerk zo grondig als Chrisal. 

 

 

Type probiotica 

 

Probiotica kennen hun oorsprong in de voeding, waar bepaalde soorten goede bacteriën 

gebruikt worden om de darmflora te optimaliseren. Uiteraard is water of een watersysteem 

een heel ander milieu dan de darm. De probiotica die gebruikt worden in voedingswaren 

kunnen dus niet dienen voor uitwendig gebruik. Chrisal heeft zijn eigen selectie gemaakt van 

probiotica die de hoogste werkzaamheid hebben, zowel qua intensiteit als werkingstijd. Dit 

garandeert een optimale werking in het te behandelen watersysteem.  

 

 

Minimum aantal 

 

Vanzelfsprekend heeft men afhankelijk van de toepassing ook een minimum 

aantal probiotica nodig in het product om de werking te kunnen uitvoeren. 

Indien men te weinig probiotica gebruikt zal het veel langer duren, of zelfs 

helemaal niet lukken, om een effect te bekomen. Het jarenlange 

onderzoeken bij Chrisal heeft aangegeven dat we voor eender welke 

toepassing minimaal 50 miljoen probiotica per ml product nodig hebben. 

Voor veel watertoepassingen ligt dat aantal nog vele malen hoger. Chrisal 

garandeert dat je ook op het einde van de lange houdbaarheid van het 

product nog steeds het vereiste hoge aantal probiotica in het product 

aanwezig hebt. 

 

 

Stabiliteit 

 

Niet alleen het type en het aantal probiotica is belangrijk, ook de stabiliteit 

ervan in het product. Door een uniek stabilisatiesysteem kan Chrisal als 

enige fabrikant van probiotische producten in de wereld een houdbaarheid 

voor al zijn probiotische producten aanbieden van minimaal twee jaar. Met 

andere woorden, de werking van de Chrisal producten is 2 jaar na productie 

nog altijd even groot.  

Chrisal noemt zijn gestabiliseerde probiotica ‘SPF – Stabilized Probiotic 

Ferment’ dat u kan herkennen aan het logo hiernaast. 

 
 

 
      
 

 



 

 

Veiligheid en milieu zijn, in tegenstelling tot heel wat 

chemische reinigingsproducten en vooral ontsmettings-

middelen, grote extra troeven voor de probiotische 

producten. De probiotica zijn niet alleen 100% natuurlijk, ze 

dragen ook actief bij tot het behoud van het milieu. De 

gebruikte probiotica zijn immers afkomstig uit grond en 

water waar ze voor een natuurlijk evenwicht zorgen.  

Chrisal heeft trouwens ook een Europees Ecolabel 

certificaat wat aantoont dat we helemaal mee zijn met de 

meest recente eisen die gesteld worden aan 

milieuvriendelijke reinigingsproducten. Chrisal blijft sterk 

investeren in innovatie en is loopt vaak vooruit op de 

geldende wetgeving rond ‘groene’ producten. 

 

 

 

Uiteraard is ook het productieproces en de kwaliteits-

controle van cruciaal belang om te garanderen dat de 

probiotische producten voldoen aan de kwaliteit die vereist 

is om hun maximaal effect te kunnen garanderen. Naast de 

25 jaar ervaring van Chrisal is er ook de externe 

ISO9001:2008 controle die de gehele werking van Chrisal 

in de gaten houdt. 

 

Wie kiest voor probiotische producten van Chrisal kiest voor 

een veilige toekomst voor mens, dier en milieu. Hij/zij kiest 

ook voor een technologie van topkwaliteit en een service 

die kan terugvallen op jarenlange ervaring. Het vergt enkel 

een kleine ‘change of mind’. 



 

 

Besluit 

Met de probiotische waterbehandelingsproducten heeft Chrisal een ware revolutie en 

bewezen oplossing gevonden voor de steeds groeiende problemen met resistente micro-

organismen. De uitmuntende prestaties op vlak van zuivering en geurbestrijding, in 

combinatie met hun veiligheid en milieuvriendelijkheid, maken van deze producten de 

duurzame hygiëne waaraan mens, dier, milieu en industrie nood hebben. 

Chrisal blijft zich toeleggen op de verdere ontwikkeling van probiotische producten voor heel 

veel toepassingen. Na verscheidene jaren op de markt heeft Chrisal de koppositie voor 

probiotische producten ingenomen met een groot aantal mooie referenties. 

Het voltallige Chrisal team staat ter beschikking om zijn partners en klanten met raad en 

daad bij te staan. Aarzel niet om ons te contacteren via één van onderstaande kanalen: 

Chrisal NV 

Priester Daensstraat 9 

3920 Lommel 

Belgium 

Tel +3211548000 

Fax +3211548002 

www.chrisal.be  

info@chrisal.be  

 

Samen gaan we voor duurzaamheid ! 

 

http://www.chrisal.be/
mailto:info@chrisal.be

