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REINIGING VAN POMPEILANDEN 
 
 
Zoals zoveel zaken in de transportsector staat ook de tijd 
dat tanken aan de pomp mag kosten onder druk. Een van 
de gevolgen hiervan is dat de chauffeur, ook al zou hij het 
niet willen, toch het nodige van de dieselolie morst. Dat 
komt terecht op zowel de vloeistofdichte vloer als het 
tankapparaat. Om dit effectief te reinigen en zo weinig 
mogelijk tijd met deze klus kwijt te zijn, bestaat er in de 
Vecom range van Veclean producten het middel Veclean 
General Purpose HD. De letters HD staan voor Heavy 
Duty. Dit is een middel voor algemene reiniging waarbij 
het gaat om relatief zware reinigingsklussen. Aangezien 
de pompeilanden en tankvloeren niet iedere dag gereinigd 
worden is er dan ook een krachtig middel nodig.  
 
Veclean General Purpose HD bestaat uit oppervlakte 
actieve stoffen, water, kalkbinders en diverse 
wateroplosbare oplosmiddelen zoals glycolethers. 
 
Begrippen 
 
Oppervlakte actieve stoffen 
Dit zijn stoffen die een brug vormen tussen olie/vet en 
water. Andere benamingen zijn: Tensio actieve stof, 
Wasactieve stof, Zeep, Detergent. 

Gedeeltelijke reiniging met Veclean General Purpose HD 

Veclean General Purpose HD bevat 17% zeep. 
 
pH Waarde 
De pH is een getal tussen de 0 en 14 en geeft aan of iets 
zuur, neutraal of alkalisch is. De pH van Veclean General 
Purpose HD is bij een 1% oplossing 9,9 

 
Wateroplosbare oplosmiddelen 
Deze stoffen zijn in de Vecom waterbasis ontvetters 
meestal glycolethers. Dit zijn oplosmiddelen die zeer goed 
in water oplosbaar zijn en een goede ontvettende werking 
hebben. Veclean General Purpose HD bevat 14% van 
deze stoffen. 

 
Temperatuur 
Bij elke verhoging van de 
temperatuur met 10 °C  verloopt 
de reiniging 2 –3 x sneller. Voor 
het verwijderen van vetten geldt 
in het algemeen dat bij een 
temperatuur boven het 
smeltpunt gereinigd dient te 
worden. 
 
 

 
 
Toepassing 
Afhankelijk van de vervuiling wordt een oplossing gemaakt 
van 2 tot 10 %. De advies temperatuur is 20 – 60 °C.  
De inwerktijd is 1 tot 15 minuten. Inborstelen of sproeien 
en daarna met  een krachtige waterstraal naspoelen.  
 
 
De voordelen op een rijtje. 
● Bevat geen petrochemische oplosmiddelen, niet 
  ontvlambaar. 
● Biologisch afbreekbaar, niet giftig. 
● Aangenaam frisse geur. 
● Behoudt sterk ontvettende eigenschappen na verdunning. 
● Laat geen filmlaag achter. 
● Zuinig in gebruik. 
● Geschikt voor de meeste metalen en coatings. 
● Geschikt voor gebruik in combinatie met olie/ 

waterafscheiders. 
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