
           
 

Wasserij Stomerij Garant gaat milieuvriendelijk! 
 
 
Al jaren is de stomerijmarkt bezig met duurzaamheid. Sinds november 2016 reinigt Wasserij Stomerij Garant 
met een nieuw ontwikkeld reinigingsmiddel. Het reinigingsmiddel dat wordt gebruikt is HiGlo van het bedrijf 
Cole & Wilson dat onderdeel is van het internationale chemie concern Christeyns. 
 
De meeste stomerijen gebruiken voor het chemisch reinigen perchloorethyleen (PER) of vloeibare 
koolwaterstof (KWL).  In meerdere studies, o.a. uitgevoerd door CTTN, het internationale instituut voor 
textielonderzoek, scoort HiGlo op het gebied van vlekverwijdering beter dan KWL. Onderzoek naar prestaties 
op vlekverwijdering toont ook aan dat HiGlo nauwelijks onderdoet voor PER (zie grafiek).  
 
 
Perchloorethyleen is schadelijk voor milieu 
PER is een gechloreerde koolwaterstof welke schadelijk is 
voor het milieu. Doordat PER zwaarder dan water is, kan 
deze bij morsen en lekkages via de bodem en het 
grondwater in het milieu terechtkomen. Momenteel zijn er 
honderden locaties waar de bodem gesaneerd wordt om 
verdere vervuiling tegen te gaan. In verschillende landen 
wordt het gebruik van PER steeds verder aan banden 
gelegd. Vanaf 2022 zal het gebruik van PER voor 
textielreiniging in Frankrijk zelfs volledig verboden worden.  
 
 
HiGlo is het betere alternatief 
Het bedrijf Cole & Wilson heeft de afgelopen jaren het reinigingsmiddel HiGlo ontwikkeld. Testen in de praktijk 
hebben aangetoond dat de HiGlo een goede vervanger is van PER. HiGlo is een oplosmiddel dat is opgebouwd 
uit speciale koolwaterstoffen. Het middel is vrij van halogenen als chloor. Bovendien is HiGlo niet carcinogeen, 
mutageen of giftig zoals PER. HiGlo is lichter dan water, waardoor het bij eventueel morsen niet in de bodem 
en het grondwater terecht kan komen en eenvoudig kan worden opgeruimd.   
 

 
Andere belangrijke voordelen van HiGlo 
Klanten en eindgebruikers staan centraal in onze 
dienstverlening. Met HiGlo kunnen we hen nog meer 
bieden. Het middel weet raad met vlekken, maar zorgt er 
ook voor dat kleuren langer mooi blijven. Na de reiniging 
is het textiel niet schraal of sterk gekreukt, waardoor het 
zacht en soepel aanvoelt. Hier komt bij dat HiGlo geen 
onprettige geur achterlaat.  
Het krimpeffect op kleding is met HiGlo zeer laag en ruim 
onder de geaccepteerde waarde van 2%. (Zie grafiek)  
 

 
           
 

 
 

 HiGlo reinigt grondig 

 houdt kleuren langer mooi 

 maakt kleding zacht en soepel 

 laat geen onprettige geur achter 
 

 


