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Hoe werkt Exterior Solution?
‘Het werkt heel eenvoudig, maar voorafgaand 
aan het gebruik moeten eerst losliggend vuil 
en zand verwijderd worden voor een betere 
aanhechting. Met een vernevelaar of een lage-
drukspuit spuit je vervolgens de oplossing op 
een licht vochtige ondergrond, bij voorkeur 's 
ochtends (gebruikmakend van de dauw). Denk 
eraan: niet schrobben! Wind en regen doen 
de rest. De enzymen in de substantie zorgen 
ervoor dat de aanslag, het mos of de vervuiling 
wordt aangetast en verwijderd. Het werkt op 
alle ondergronden’, vertelt Marco ons. ‘Exterior 
Solution is niet corrosief of bijtend. Het is 100 
procent biologisch, dus niet schadelijk voor de 
omringende beplanting en kan in tegenstel-
ling tot de vele chemische aanslagreinigers 
via het riool afgevoerd worden. Het effect 
wordt binnen 48 uur bereikt en het heeft een 
langere werking dan andere aanslagreinigers; 
je bent minimaal twee maanden verschoond 
van algen-, mos- en andere groenaanslag. De 
feedback die we krijgen op Exterior Solution is 
uitsluitend zeer positief.’

... en andere innovaties voor de groene professional

Tijdens onze zoektocht naar oplossingen voor 

de hovenierswereld ontdekten we Exterior 

Solution, een aanslagreiniger op basis van 

enzymen. Het verwijdert op biologische en 

milieuvriendelijke wijze alle natuurlijke aanslag 

en atmosferische vervuiling op alle buitenop-

pervlakken. Over Exterior Solution en andere 

tuinproducten spraken we met Marco van der 

Salm, die ons introduceerde in het innovatieve 

aanbod van zijn Grindsplit-Discounter.nl. 
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Biologisch algen verwijderen

'Al na twee dagen was er weinig meer over 
van de groene aanslag op de monumentale 
molenbalken aan het fietspad op de Halve 
Zolenlijn te Waspik!' 
Klant in Waspik

'Op straatwerk en klinkers zagen we veel 
sneller resultaat. We waren verbluft; normaal 
doen we dat met een Kärcher, wat veel vuil 
geeft en ook nog eens tot verzakking heeft 
geleid omdat het zand tussen de stenen 
verdween.'
Klant in Amsterdam

'Na iedere regenbui was de vlonder spekglad. 
We zijn al menigmaal uitgegleden en hebben 
enkels verzwikt. Een paar maanden geleden 
werden we in contact gebracht met Exterior 
Solution en er ging een wereld voor ons 
open. Weg gladheid, weg angst om te vallen. 
Het spul werkt geweldig en onze vlonder ziet 
eruit als nieuw.'
Klant in Tilburg 
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Tuinmaterialen buiten standaardassortiment
Na het verhaal over Exterior Solution werden 
we nieuwsgierig naar wat Grindsplit-discounter.
nl nog meer te bieden heeft. Marco legt ons 
zijn bedrijfsvisie uit: ‘Grindsplit-discounter.nl is 
een relatief nieuwe speler in de leveranciers-
markt. Wij zijn voortdurend op zoek naar inte-
ressante innovaties. We zoeken producten die 
een aanvulling zijn op de toolkit van de hove-
nier. Veel hoveniers zijn aangewezen op het 
aanbod van hun vaste leverancier. Wij zijn onaf-
hankelijk en proberen tuinmaterialen te leveren 
die buiten het standaardassortiment van de 
meeste leveranciers vallen. Onze missie is het 
leveren van producten die goedkoper en van 
betere kwaliteit zijn dan het doorsnee markt-
aanbod en voordeel bieden in gebruiksgemak. 
In het kader van gebruiksgemak bieden we bij-
voorbeeld Straightcurve-kantopsluitingen aan. 
Straightcurve werkt prettiger omdat het een-
voudig te vormen en te monteren is. Doordat 
het zo flexibel is, kun je er alle gewenste patro-
nen mee maken. Voorboren is niet nodig.’
Grindsplit-discounter.nl richt zich op de groene 
professional. Marco onderhoudt korte lijnen 
met groothandelaren van tuinmaterialen, 
waardoor hij scherpe prijzen kan hanteren. Alle 
orders worden binnen één tot drie werkdagen 
vanuit het magazijn in Hazerswoude-Dorp 
geleverd. 

Grindplaat voor het zwaardere werk
Een andere innovatie die Marco graag introdu-
ceert, is de baanbrekende (of eigenlijk juist niet 
…) Excellent-grindplaat, die speciaal voor de 
oprit is ontworpen. Hij legt uit dat de Excellent-
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ACHTERGROND

WAAROM ENZYMEN?
Een enzym is een splitsings- of ontledingsstof die een chemische reactie veroorzaakt of bevor-
dert, waarbij het enzym zelf niet van chemische samenstelling verandert. Een enzym werkt als 
een katalysator. De enzymen in Exterior Solution gaan na het aanbrengen verbindingen aan met 
algen en mossen en breken die vervolgens af. De enzymen werken op een natuurlijke basis, wer-
ken lang door en laten geen chemische resten achter. Groenaanslag verwijderen met enzymen 
werkt efficiënter omdat het effect slechts één behandeling vergt, terwijl voor chemische behan-
delingen vaak twee of meerdere stappen nodig zijn.

TOEPASSINGSGEBIEDEN EXTERIOR SOLUTION 
• Tuinmeubelen: teak, kunststof, metaal
• Ornamenten en tuinbeelden: terracotta, beton, kunststof, natuursteen, arduin
• Terrassen en opritten: klinkers, plavuizen, tropisch hardhout
• Platte en hellende daken: leien, pannen, golfplaten, riet, roofing
• Gevels: baksteen, beton, (sier)bepleistering, hout (al dan niet geschilderd)
• Boten: touwwerk, zeilen, boegen, rubber, dekken, vlonder
• Grafstenen, gedenkstenen en monumenten: marmer, natuursteen
• Tenten en zeilen: textiel, canvas, nylon, pvc, polyester (katoen)

EXTRA AANDACHTSPUNTEN EXTERIOR SOLUTION
• Niet aanbrengen als er binnen 24 uur regen wordt verwacht
• Niet verwerken bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur onder 0 graden Celsius 
• Niet verwerken bij hoge temperaturen en in de volle zon
• Niet gebruiken in drukspuiten of vernevelaars waarin eerder chemicaliën gebruikt zijn, ook niet 
  met opgedroogd residu. Residu van chemicaliën of gif maakt de enzymen kapot, waardoor het 
  product zijn werking verliest.

Invoegen met Jointex

Door de enzymen in de substantie 
wordt de aanslag, het mos of de 
vervuiling aangetast en verwijderd

Marco van der Salm Grindsplit-
Discounter.nl
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grindplaat beter bestand is tegen de zware 
belasting die opritten tegenwoordig vaak te 
verduren hebben; denk aan SUV's en bestelbus-
sen. ‘Standaardgrindplaten hebben een draag-
kracht van 400 ton/m², terwijl de Excellent-
grindplaat een gewicht van 11.881 ton/m² 
trotseert, kortom: hij is ongeveer dertig keer zo 
sterk.’ Ongevuld hebben de platen een druk-
weerstand van 340 ton/m². De grindplaten wor-
den geleverd met een dikker antiworteldoek 
dan gebruikelijk. Het transparante antiwortel-
doek wordt lijmloos aan de plaat verbonden. 
De vorstbestendige grindplaat bestaat voor een 
deel uit het flexibele polypropyleen, waardoor 
vorsttemperaturen tot –20⁰ Celsius geen pro-
bleem vormen. Marco benadrukt nog dat een 
juiste stabiele ondergrond noodzakelijk is. 

Voegmortel uit infrawereld voor hoveniers
Ten slotte is er aandacht voor voegmortel. ‘De 
voegmortel Jointex is al jaren bekend in de 
wereld van infra en gemeentes. Sinds anderhalf 
jaar leveren wij het ook aan onze klanten’, ver-
telt Marco. Jointex breng je aan in de voegen 
van de verharding. Vervolgens hardt het uit 
en ontstaat een onkruidvrije voeg. Dankzij de 
speciale samenstelling blijft dat jarenlang zo. 
Jointex brengt de originele kleur van de bestra-
ting weer tot leven en is daarom ideaal bij 
bestrating met een esthetisch doeleind.

Consumenten en professionals gescheiden 
bediend
Op 1 januari 2019 heeft Grindsplit-discounter.
nl zich afgesplitst van het moederbedrijf Living 
Luxury Home & Garden styling. De belangrijk-
ste reden van deze scheiding was het feit dat 
er dankzij lagere marges andere prijzen voor 
hoveniers en stratenmakers kunnen worden 
gehanteerd. 

Voor meer informatie: 
www.grindsplit-discounter.nl, 
www.livingluxury.nl
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Aanslagvrije muur

Ecozyme

'Wij zoeken producten die een 
aanvulling zijn op de toolkit van 
de hovenier'

Algenvrije parkbank
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