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1 - Het voorkomen van kalkvorming en corrosie in pijpen.
2 - Het reinigen en desinfecteren van filters en ventilatoren van warmtewisselaars.
3 - Het voorkomen van stilstaand water condities door de condensatieafvoeren te

desinfecteren.
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HET PROBLEEM  

AIR-CONDITIONING SYSTEMEN ONDERHOUD HANDELINGEN

GEZONDHEIDSKWESTIES

De “Veteranen” ziekte
Een karakteristieke vorm van longontsteking

veroorzaakt door een gram negatieve bacterie
genaamd: Legionella Pneumophila.

Legionella Pneumophila floreert in water, heeft een levensverwachting van 14 maanden en
reproduceert zeer snel bij temperaturen variërend van 25°C tot 42°C.

Zijn ideale leefomgeving bestaat uit drinkwater, heetwaterpijpen, douches, jacuzzi’s, koel-
torenbassins en specifiek condensatieafvoeren van airconditioningsystemen. Deze verte-
genwoordigen de meest gevaarlijke manier van het verspreiden van ziektekiemen (bacte-
riën) doordat deze in de recirculerende lucht worden verneveld.

ECONOMISCHE KWESTIES

Buitengewoon onderhoud aan airconditioning 
en watersystemen kan extreem duur zijn.

Door systemen goed te onderhouden worden hygiënische condities verbeterd en worden
kosten met betrekking tot kalk en roestvorming merkbaar gereduceerd.

In koeltorens leidt een efficiënte waterbehandeling tot:
• het voorkomen van toename van het energieverbruik door vervuilde compressoren en

condensoren;
• het elimineren van het gebruik van dure en gevaarlijke onderhoudchemicaliën.

In boilers leidt een efficiënte waterbehandeling tot:
• het voorkomen van kalkvorming op verwarmingselementen waardoor de efficiëntie wordt

gemaximaliseerd en het reduceren van de kosten voor het produceren van heet water.
• drastische vermindering op de kans, en de daarbij behorende kosten, dat gecorrodeerde

pijpen moeten worden vervangen.

    
   

 

 
 

 

 
 

    
  
  

   
 

  

  
  

  

  
 

  
 

  
  

    
 

  
  

   
 

     

 
 

  
 

 



• ZEP biedt simpele, veilige en efficiënte oplossingen voor alle soorten systemen.
• ZEP biedt professionele training aan de eindgebruikers/operators.
• ZEP garandeert constante ondersteuning dankzij hoog opgeleide vertegenwoordigers.
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COILEX
“Spray & Forget”,  zonder

naspoelen voor het reinigen
van warmtewisselaars.

ZEPVENTURE
Epa goedgekeurde

schuimende reiniger
voor ventilatoren

ZEP FOAMING
COIL CLEANER

“Spray & Forget”, aerosol 
zonder naspoelen voor

het reinigen van
warmtewisselaars.

ZEPTABS
Op quat gebaseerde 
onderhoudstabletten 
voor condensatie afvoe-
ren.

DEBAC
Reinigings- en 

desinfectiemiddel voor 
ventilatoren en 

warmtewisselaars

KEMOX
Veilige ontkalker voor
ventilatoren. Dankzij
de dubbele ontkalk-
ingsactie verwijdert

het effectief kalk,
roest, cement evenals

vet, olie en roet van
warmtewisselaars. 
Veilig voor metalen,
vormt geen gevaar-

lijke dampen en heeft
een aangename

kersengeur.

REINIGING EN DESINFECTIE VAN  WARMTEWISSELAARS

ONDERHOUD 
VAN 

CONDENSATIEAFVOEREN

ONTKALKEN VAN BUITEN
GEPLAATSTE 

WARMTEWISSELAARS

WAAROM ZEP



     
 

     
 

   

Met 70 jaar ervaring in de internationale markt en

met 1.000.000 klanten, is ZEP een marktleider op

wereldniveau met betrekking tot onderhouds- en

reinigingsmiddelen. 

ZEP investeert jaarlijks in de R&D van nieuwe pro-

ducten en equipment om hoogwaardige, milieu-

vriendelijke oplossingen te bedenken voor alle

mogelijke aspecten van onderhoud. 

De ZEP vertegenwoordigers leveren, samen met

onze technische afdeling, constante professionele,

op de klant afgestemde ondersteuning, waardoor

klantgerichte oplossingen worden gegarandeerd.

ZEP BELGIUM N.V.
SINT-PIETERS-LEEUW
Tel. 02/347 01 17
Fax 02/347 13 95
sales@zep.be

ZEP MANUFACTURING B.V. B
BERGEN OP ZOOM
Tel. 0164-250100
Fax 0164-266710
info@zepbenelux.com

ZEP BENELUX
SINT-PIETERS-LEEUW
Tel. 02/347 28 13
Fax 02/343 12 31
sales@zep.be

ZEP MANUFACTURING B.V.
BIELEFELD
Tel. 0521-174158
Fax 0521-5217114
sales@zepbenelux.com

BR010_NL_version 1.0 # 01-2009


