Persbericht

De enzymen veroveren de markt!
REALCO, gevestigd in Louvain-la-Neuve, is wereldleider in hygiënische oplossingen gebaseerd op
enzymen. Dankzij zijn onophoudelijk zoektocht naar innovatie, vormt het bedrijf een onontbeerlijke
partner voor particulieren, ziekenhuizen, gemeenschappen en industrieën.
De ontwikkeling en commercialisatie van oplossingen met zowel ecologisch als economisch een grote
meerwaarde, maken van dit pioniersbedrijf een Waals succesverhaal. Naast een significante
verhoging van zijn omzet in Europa en Japan tijdens het eerste semester van het boekjaar 2013, heeft
Realco ook verschillende trans-Atlantische partnerships gesloten en een revolutionair gamma van
producten binnen de gezondheidssector gelanceerd.
Louvain-la-Neuve, 10 december 2013 – Realco, al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in biotechnologie,
verlegt de grenzen van de klassieke chemie door de ontwikkeling, productie en commercialisering van
reinigingsproducten op basis van enzymen. Deze oplossingen verhogen sterk de hygiëne en zijn
milieuvriendelijk. Om optimaal te kunnen beantwoorden aan de uiteenlopende behoeften van zijn
klanten – zowel particulieren als professionelen – is Realco opgedeeld in “Business Units”: de
particulieren (B2C), de agrovoedingsindustrie, de instituties, gemeenschappen en ziekenhuizen.
Het bedrijf onderscheidt zich door de kwaliteit van zijn gewaardeerde technologieën, niet alleen op
‘B2B’- maar ook op ‘B2C’-niveau. Het eerste richt zich vooral op gemeenschappen en de
agrovoedingsindustrie; het tweede op talrijke sectoren met toepassingen in het onderhoud van het
huis, het zwembad, de tuin, de septische put, de leidingen, enz.
De B2C inzake oplossingen voor zwembaden heeft dankzij de gunstige weersomstandigheden in het
tweede en derde trimester bijzonder goede resultaten neergezet. Dit stimuleerde namelijk de vraag
en zorgde voor een betere zichtbaarheid van het ‘Splash’-gamma in de doe-het-zelfzaken. De
commerciële inspanningen van Realco hebben overigens de aanwezigheid van de merken Biomax en
Oxygen – gericht op het onderhoud van het huis, het sanitair en de septische put – in
grootwarenhuizen versterkt.
“Niet alleen zijn vele ontsmettingsmiddelen onnodig agressief voor het milieu, het foutieve gebruik
ervan verhoogt bovendien de resistentie van de bacteriën en schaadt bijgevolg de gezondheid”, zegt
Gordon Blackman, CEO van REALCO. “Daarom maken we er een erezaak van om deze letterlijk en
figuurlijk steriele praktijk te ontmoedigen en promoten we de enzymatische reiniging, die aan een
opmars bezig is bij de publieke opinie.”
Op het niveau van B2B zijn de in 2012 ontstane samenwerkingen met belangrijke actoren uit de panEuropese en Amerikaanse markten in de eerste helft van 2013 geconcretiseerd door aanzienlijke
bestellingen. Dit heeft de prestaties van het bedrijf verhoogd dat recent in de Verenigde Staten een
vestiging neerplantte. Deze resultaten zijn vooral bij de gemeenschappen en de agrovoedingsindustrie
bijzonder hoopgevend.
“Gaande van fabrieken, boerderijen, slachterijen, grootwarenhuizen, restaurants tot op het eetbord
van de particulier… We zijn aanwezig in de volledige voedingsketen om een grondige reiniging te

garanderen, waarbij zowel de bacteriën als de biofilms gedetecteerd en geëlimineerd worden. Die
laatsten behoren namelijk tot de meest geniepige dragers van besmetting en intoxicatie”, zegt Jacques
Blomme, Executive Officer van Realco.
“Onze R&D-afdeling is productiever dan ooit en heeft zeer bevoorrechte relaties met de grootste
wetenschappelijke onderzoekscentra”, zegt Gordon Blackman trots. “Ons succes vloeit onder andere
voort uit de doorbraak-technologieën die ontstaan zijn uit onze expertise op vlak van kennis en
beheersing van enzymen en hun eigenschappen. We hebben zo een oplossing ontwikkeld die
wereldwijd uniek is in de gezondheidszorg en al in gebruik genomen werd door de Cliniques
universitaires Saint-Luc. De maatschappelijke implicaties van deze oplossing gaan veel verder dan
louter de overwegingen rond hygiënische standaarden. Met behulp van een gepatenteerde
kleuringstechniek is het voortaan mogelijk om de bacteriële biofilms die zich vooral op chirurgische
instrumenten bevinden, te detecteren. Een specifieke enzymatische cocktail laat vervolgens toe om de
besmette oppervlakken grondig te reinigen, de biofilms volledig af te breken en zo de risico’s op
nosocomiale of ziekenhuisinfecties te verminderen.”
Over Realco:
Realco, gevestigd in het wetenschapspark van Louvain-la-Neuve, beschikt over meer dan 20 jaar ervaring op vlak
van milieubiotechnologie. Dit Belgisch bedrijf verlegt de grenzen van de klassieke chemie door de ontwikkeling,
productie en distributie van reinigingsoplossingen en –procedures op basis van enzymen. Zo is Realco uitgegroeid
tot de wereldleider op het gebied van hygiëne en enzymatische ontsmetting, en effende het pad naar
performantere, goedkopere en milieuvriendelijkere oplossingen.
Realco biedt betrouwbare oplossingen aan voor zowel particulieren als de agrovoedingsindustrie en
gemeenschappen (ziekenhuizen, scholen, fabrieken, enz.), dankzij continue investeringen in R&D.
Het bedrijf telt 40 werknemers en kan een significante stijging van zijn zakencijfer voorleggen gedurende het
eerste semester van het boekjaar 2013. Bovendien kan het rekenen op een afdeling in de Verenigde Staten
(Realzyme) om de trans-Atlantische verkoop te dynamiseren.
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