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In dit informatieblad leggen we uit hoe u koelsmeersystemen effec-
tief kunt reinigen en tegelijkertijd kunt zorgen voor een betere pro-
ceszekerheid en een langere gebruiksduur. We hebben zes essenti-
ele stappen voor u opgesteld die niet alleen eenvoudig te begrijpen 
en uit te voeren zijn, maar waarmee u op de lange termijn ook nog 
eens geld bespaart.

Stap 1: Systeemreinigingsvloeistof — de beste voorbereiding voor het 
vervangen van een koelsmeermiddel

Wij raden u aan een systeemreinigingsvloeistof toe te voegen aan het koelsmeer-

middel dat u gaat vervangen, tot een gehalte van 0,5 tot 1,5 procent. Dit doet u 

minimaal 8 uur en bij voorkeur 24 uur vóór de vervanging van het koelsmeer-

middel.

De systeemvloeistof absorbeert niet alleen machineoliën, maar verwijdert ook 

ongewenste kiemen en bacteriën. Zorg ervoor dat de systeemreinigingsvloeistof 

geleidelijk met het koelsmeermiddel wordt gemengd om schuimvorming te voor-

komen.

Stap 2: Het koelsmeermiddelsysteem aftappen 

Zodra de systeemreinigingsvloeistof 8 tot 24 uur is ingewerkt, kan het koelsmeer-

systeem worden afgetapt. Nadat het werkproces is afgerond, kan het af te voeren 

koelsmeermiddel samen met de systeemreinigingsvloeistof worden afgetapt.

Koelsmeermiddel op effectieve wijze vervangen in 
zes stappen

Koelsmeermiddelen
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Stap 3: Reinigen

Nu is het tijd om het koelsmeersysteem te reinigen. Het verschilt per machine of 

dit mechanisch, handmatig met een doek, of met een hogedrukreiniger gebeurt. 

Zodra de reiniging is afgerond, moeten de resten van het reinigingsmiddel uit het 

systeem worden verwijderd.

Stap 4: Spoelen, spoelen, spoelen — het allerbelangrijkste voor een 
effectieve vervanging van het koelsmeermiddel

Nu is het tijd voor de belangrijkste stap bij het vervangen van een koelsmeermid-

del: spoelen. We zien dat deze stap regelmatig wordt overgeslagen.

Spoelen is echter de meest cruciale factor bij het vervangen van een koelsmeer-

middel. De schone spoelvloeistof (ca. 2 tot 2,5%) biedt niet alleen effectieve be-

scherming tegen corrosie, maar verwijdert ook de meest hardnekkige vuilresten 

en verontreinigingen.

Dankzij deze reinigingseigenschappen wordt zelfs het meest hardnekkige vuil 

effectief uit buizen verwijderd. De reinigingsvloeistof wordt hierbij ook volledig 

uit de machine gespoeld. De duur van het spoelproces is afhankelijk van de ma-

chine. Hoe zorgvuldiger u hierbij te werk gaat, hoe zuiverder en krachtiger het 

nieuw aangebrachte koelsmeermiddel is en hoe langer de levensduur ervan.

Stap 5: Handmatige reiniging

Zodra de machine grondig is gespoeld, kan de spoelvloeistof worden verwijderd. 

Wij raden aan de machine snel af te vegen met een doek.

Stap 6: Uiteindelijke vulling van het koelsmeersysteem

U kunt de machine nu vullen met vers, nieuw koelsmeermiddel. Bij voorkeur ge-

bruikt u hierbij een menginstallatie, zodat het koelsmeersysteem wordt gevuld 

met een uniforme vloeistof. Dit garandeert een optimaal machineproces.
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Een koelsmeermiddel mag nooit haastig worden vervangen

Een effectieve en efficiënte vervanging van koelsmeermiddel kost tijd. Het loont 

zich echter deze tijd te nemen, want de nieuwe koelsmeermiddelemulsie/-oplos-

sing gaat aanzienlijk langer mee en werkt beter als de machine met een systeem-

reinigingsvloeistof is voorbereid voor het gebruik van een ander koelsmeermid-

del, meerdere keren is gespoeld met een spoelemulsie/-oplossing en ten slotte 

grondig met de hand is gereinigd.

We begeleiden u graag door het proces, zodat uw machines optimaal presteren 

nadat het koelsmeermiddel is vervangen.
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