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KENNIS OVER TOEPASSING REINIGINGSMIDDELEN GEBUNDELD OP 
WWW.ONDERHOUDSWIJZER.VECOM.NL  
 

 
Vecom produceert al sinds 1953 reinigings- en onderhoudsmiddelen. 
Van oorsprong met name voor de scheepvaart maar inmiddels is Vecom 
in de loop van haar bestaan ook actief in andere markten zoals de 
transport-, metaal- en procesindustrie. Kennis die in deze markten werd 
opgedaan is in de laatste 20 jaar doorvertaald naar oplossingen voor 
regulier en specialistisch onderhoud van gebouwen (Facilitair onderhoud  
markt) en zelfs de voedsel- en drankenverwerkende industrie.  
U kunt zich voorstellen dat het bieden van oplossingen in zulke 
uiteenlopende toepassingen een enorme hoeveelheid kennis vergt. 
Deze kennis was tot voor kort verdeeld over de verschillende divisies 
binnen de Vecom Groep. Per juni is deze kennis echter gebundeld in 
een online advies gereedschap: de onderhoudswijzer!  
 

 
Advies op basis van verontreiniging en ondergrond 
Wanneer er een verontreiniging geconstateerd wordt en er moet bepaald worden welk type reinigings- of 
onderhoudsmiddel geschikt is, zijn er 3 zaken van belang: 
 
 Wat is de aard van de verontreiniging? 
 Op welke ondergrond bevindt deze zich? 
 Welk type reiniging kan ik toepassen? 

 
Het is dus ook niet toevallig dat dit de titels zijn van de menu’s waaruit de gebruiker kan kiezen.  
 
Dit betekent dat niet alleen Vecom medewerkers, maar iedereen die toegang heeft tot internet, nu 24/7 op basis 
van deze gegevens een reinigingsadvies kan opvragen. In dit voorbeeld gaat het om een kalk afzetting op RVS, 
er kan alleen handmatig (manueel) geborsteld worden en de vloeistof kan niet verwarmd worden.  
De onderhoudswijzer komt nu met het volgende voorstel: 

Afgemeten aanbod 
In principe worden na het invullen van alle keuze-
mogelijkheden (menu’s) maximaal 3 tot 5 producten 
getoond.  
In dit geval is er 1 product dat een goedkeur heeft 
voor de voedingsmiddelenindustrie (NSF) en 2 
producten die aan elkaar verwant zijn: De Vecinox 
Stainless Steel Cleaner, door de gebruiker aan te 
mengen tot een milde oplossing, en een reeds 
aangemengde versie (R2U = kant en klaar). Is er 
sprake van een behoorlijke kalkafzetting, dan kan 
voor het pure product gekozen worden zodat de 
mengverhouding op de vervuiling afgestemd kan 

worden. Is er sprake van een minimale afzetting, dat kan gekozen worden voor een kant en klaar product. Bij indicatie wordt 
aangegeven of het product een zwaar, mild of zwak reinigingsmiddel is.  
 
Belangrijkste informatie via één overzicht op te vragen 
Door op het productblad te klikken opent zich een nieuw scherm. In het productblad (dat zich makkelijk laat printen) vindt u 
uitgebreide informatie terug over het product, waar en hoe het toegepast kan worden en wat de producteigenschappen zijn 
(vlampunt e.d.). 
 
Tot slot ontbreekt uiteraard de veiligheidsinformatie niet. Door op de link onder de kop MSDS (Material Safety Data Sheet) te 
klikken opent zich een document met wettelijk verplichte veiligheidsinformatie voor transport, opslag en verwerking. Ook dit 
document laat zich makkelijk printen.  
 
Levende samenstelling 
Op dit moment is de onderhoudswijzer gevuld met Vecom producten. In de nabije toekomst zullen specifieke versies gelanceerd 
worden voor bijvoorbeeld facilitair onderhoud, de voedsel- en drankenverwerkende industrie en een versie gericht op 
werkplaatsen en/of technische diensten. 
 
We houden u op de hoogte en wensen u veel plezier en gemak van dit nieuwe product!    www.onderhoudswijzer.vecom.nl  
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