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REINIGING VAN PVC TRANSPORTBANDEN 

Het is heel belangrijk om transportbanden regelmatig te reinigen. Allereerst natuurlijk om de 
kwaliteit van de te transporteren producten te waarborgen. Maar een schone band is ook 
essentieel voor een juiste voortstuwing en uitlijning van de band. Vuil, olie, vet, vocht, roest, 
resten van getransporteerde product etc. kunnen operationele problemen veroorzaken en 
de levensduur van de transportband en bepaalde machineonderdelen aanzienlijk verkorten. 

In de volgende tabel vindt u de relatieve geschiktheid van verschillende reinigings- en 
oplosmiddelen voor het schoonmaken van PVC transportbanden: 

Materiaal 
bovenkant 

PVC 

Materiaal 
onderkant 

PU 

Reinigingsmiddel Neutraal
(Water) 

++ 

Alkalisch 
(Zeepwater, soda, ammonia) 
Huishoudreinigers: Vele zijn bruikbaar, maar controleer de 
samenstelling en probeer eerst op een klein stukje. 

++ 

Zuur 
(Fosfor acid 1% oplossing) 

++ 

Chloor 
(Natrium hypochloride oplossing < 1%)

+ 

Alcohol 
(Isopropanol, ethanol, methanol, spiritus) 

++ 

+ Voorwaardelijk bestendig: Afhankelijk van de concentratie, de duur van het effect,

++ 

thermische en mechanische belasting, verkleuring, zwelling, verkruimelen of slijtage.
Probeer eerst op een klein stukje en/of neem contact op met de afdeling sales.

Goed bruikbaar onder normale omstandigheden (23 °C/ 73 °F, 50% relatieve vochtigheid) 

Niet geschikt, ook niet bij lage concentraties: 

- Aromatische verbindingen
- Chlorinaded koolwaterstoffen

Ketonen

Let op:
- Combinaties van middelen kunnen onvoorspelbare schade veroorzaken
- Voor informatie over chemische bestandheid verwijzen wij u naar de chemische bestendigheidslijst op www.wellwaij.com
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Algemene punten op het reinigen van kunststof transportbanden 

- Veiligheid is een primair uitganspunt: Houd altijd de aanwijzingen van de constructeur en alle
gezondheids- en veiligheidsvoorschriften in acht. Reinig alleen transportbanden op machines die
volledig uitstaan en waarvan de elektra is uitgeschakeld. Gebruik altijd uw gezond verstand
tijdens de omgang met machines.

- Neem bij het werken met chemicaliën alle geldende veiligheidsvoorschriften en
voorzorgsmaatregelen van het betreffende middel in acht. Deze vindt u terug op de
veiligheidsinformatiebladen van de leverancier.

- Wij adviseren u om geen scherpe gereedschappen of harde metalen op uw transportband te
gebruiken. Gebruik alleen daarvoor ontwikkelde materialen met een lage wrijving of een zachte
doek. Reinigen m.b.v. een hogedrukreiniger of borstels met harde haren kan schade aan het
bandmateriaal veroorzaken.

- Houd bij het reinigen met heet water of stoom rekening met de maximaal toegestane
temperatuur van het bandmateriaal. Deze waarde kunt u vinden op het datasheet van de
transportband.

- Spoel het bandmateriaal na gebruik van reinigingsmiddelen altijd goed na met water en zorg dat
de band na reiniging goed droog wordt gemaakt. Overgebleven vocht en/of reinigingsmiddel kan
de levensduur van het bandmateriaal aanzienlijk verkorten.

- De verschillende chemische ontsmettingsmiddelen hebben een eigen invloed op bepaalde
bacteriën. Om het maximale desinfecterende effect te behalen, is het raadzaam om het type
desinfectiemiddel periodiek af te wisselen.

- Er gelden bijzondere en afwijkende wettelijke eisen voor de reiniging van in o.a. de voedings- 
middelenindustrie. Voor de reiniging en desinfectie van transportbanden binnen deze industriën
adviseren wij u contact op te nemen met onze afdeling sales voor meer informatie.

Neem voor meer informatie en ondersteuning contact op met onze afdeling verkoop 

via telefoonnummer +31 (0)75- 631 39 17 of e-mail: wormer@wellwaij.com 




