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Per januari 2003 zijn er nieuwe regels van kracht
geworden m.b.t. de samenstelling van zacht
PVC- compounds volgens de Europese 
richtlijn 2002/95/EG (RoHS). 
N.a.v. deze Europese richtlijn 2002/95/EG
is het verplicht, dat gevaarlijke stoffen zoals
PCB’s en chloor, uit de receptuur van zacht
PVC- compounds verwijderd zijn, ofwel de concentratie
daarvan moet onder de toegestane norm liggen.

Hierdoor is de samenstelling van de zacht PVC- 
compounds veranderd. Dit betreft dus ook, de PVC 
profielen en deurafdichtingen, 
die in koeltechnische apparaten gebruikt worden. 
Voor de kwaliteit van PVC profielen, voor deurafdichtingen,
zijn wij afhankelijk van de gebruikte en volgens Europese richt-
lijn geproduceerde zacht PVC- compound van onze fabrikanten. 

Dit kan gevolgen hebben voor de levensduur van geleverde of te leveren deurafdichtingen, maar is ook
afhankelijk van het gebruik en de schoonmaakbehandeling door uw klant. 
Vooral achtergebleven vet- en olieresten kunnen de zachtmakers in het PVC aantasten. 
Wij adviseren u, om bij verkoop of plaatsing van PVC- deurafdichtingen, uw klant vooraf te informeren
over onderstaande schoonmaakprocedures. 

Foutieve schoonmaakprocedure. 

Vaak worden de afdichtingen niet regelmatig schoongemaakt. Vet- en olieresten moeten zelfs 
onmiddellijk verwijderd worden, anders wordt de afdichting hard en kan gaan scheuren. 
Het blijkt ook dat veel enthousiaste schoonmakers, de afdichting met een doekje waarin een scherp
voorwerp zit (b.v. een mesje of saté stokje) schoonmaken. Meestal zijn dan alleen de bovenkant inge-
sneden en is de zij- en onderkant nog goed. 

Verkeerd gebruikt schoonmaakmiddel. 

Er worden soms zeer agressieve schoonmaakmiddelen gebruikt, wat door de verandering van de sa-
menstelling van het PVC- compound, eerder invloed heeft op de levensduur van de deurafdichting dan
in het verleden. 

Welk schoonmaakmiddel? 

Voor het schoonmaken kunt u alle huishoud reinigingsmiddelen op waterbasis gebruiken. 
Erop spuiten en uitsluitend met een doekje schoonmaken. Dus geen scherpe voorwerpen gebruiken. 

Wij adviseren het gebruik van:
Professional Fridge Kare - PRO-801
https://www.beukhoreca.nl/product/49086/professional-fridge-kare-pro-801


