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In principe kunnen we alleen gereinigde onderdelen repareren. Verder moeten op de buitenzijde van 

uw pakket veiligheidsinformatiebladen van de gebruikte procesmedia en een volledig ingevulde 

decontaminatieverklaring zijn aangebracht, zodat direct zichtbaar is dat het om een reparatie gaat. 

Wanneer niet aan deze voorwaarden is voldaan, kunnen wij uw reparatie niet in behandeling nemen. 

Een niet-gereinigd onderdeel wordt op kosten van de afzender en conform de bepalingen voor het 

vervoer van gevaarlijke goederen aan de afzender geretourneerd.  

Alleen op die manier kunnen we mens en milieu beschermen. 

REPARATIE VAN ONDERDELEN DIE IN CONTACT KOMEN 
MET HET MEDIUM

ProMinent beschikt over een breed productspectrum, dat in talrijke branches toegepast wordt. Op basis 
van de vele door ons gebruikte materialen zijn onze producten in staat een groot spectrum aan 
procesmedia te pompen, waaronder ook vele als gevaarlijk ingeschatte chemicaliën. Dit is een groot 
voordeel voor onze producten – echter ook een probleem als het om onderhoud/reparatie gaat. ProMinent 
hecht er grote waarde aan dat er geen schade voor mens en milieu ontstaat.

Alleen u als exploitant kent de gevaarlijke stoffen die ter plekke gebruikt worden. Daarom zorgt u ervoor 
dat de logistieke dienstverlener en onze medewerkers aan de ingang voor leveranciers en in de 
reparatieafdeling op geen enkele wijze letsel oplopen. Alleen u weet uit uw dagelijkse praktijk hoe de in uw 
toepassing gebruikte chemicaliënresten in onze producten gereinigd/vernietigd/verwijderd kunnen worden. 

VRAAG: WELKE ONDERDELEN VOLDOEN AAN DE EIGENSCHAP 'IN CONTACT 
MET MEDIUM' EN WAAROP MOET HIERBIJ GELET WORDEN?

In contact met media zijn alle producten/onderdelen/componenten die met procesmedia in aanraking 
komen – zowel binnen alsook buiten (door vervuilingen/spatten op de behuizing), daarom is het belangrijk, 
ook de behuizing (bijv. ook regelaars) te reinigen.

PRODUCTEN DIE DOOR VERVUILING VAN BUITEN OF VAN BINNEN MET GEVAARLIJKE 
STOFFEN IN CONTACT ZIJN GEWEEST

Daarom is het belangrijk, dat van buiten gereinigd wordt. Vaak zijn regelaars, armaturen en andere 
onderdelen verontreinigd met een korstige aanslag of spatten van chemicaliën. We kunnen niet weten met 
welke media uw apparaat in contact komt. Hier moet het apparaat/de apparatuur ook van buiten gereinigd 
worden, zodat de reparatie uitgevoerd kan worden. Ongereinigde apparaten/apparatuur kunnen wij 
vanwege de arboveiligheid en milieubescherming niet repareren. 
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onderdelen die met medium in contact komen

POMPEN

Is een pomp niet met spoelen volledig te reinigen, demonteer dan de doseereenheid en reinig de losse 
onderdelen van schadelijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Mochten er problemen optreden, vraag dan 
om advies bij de reparatieafdeling.

MAGNEETVENTIELEN

Spoel de magneetventielen grondig. Zorg dat er geen resten van afzettingen van gevaarlijke stoffen meer zijn.

ZUIGGARNITUREN

Spoel de zuiggarnituren grondig. Verwijder indien nodig het voetventiel om deze volledig te kunnen legen, 
om hier ook alle resten van gevaarlijke stoffen te kunnen verwijderen.

HUURINSTALLATIES/COMPLETE INSTALLATIES (GEMONTEERDE PLATEN)

Ook de complete installatie moet gereinigd zijn. Daartoe behoren ook alle onderdelen die met het medium 
in aanraking komen. Vergeet  a.u.b. de slangen en zuiggarnituren bij uw reinigingswerk niet. 
Bedrijfschemicaliën worden principieel niet aangenomen en mogen niet teruggestuurd worden. Heeft 
u vragen over decontaminatie van een installatie, vraag dan de reparatieafdeling om advies.

DEBIETMETER

Spoel de debietmeters grondig. Zorg dat er geen resten van afzettingen van gevaarlijke stoffen meer zijn.

DOSEERVENTIELEN/VOETVENTIELEN 

Deze dienen met onbelaste veren grondig gespoeld te worden.

SENSOREN

Hier gaat het om ALLE amperometrische sensoren evenals de geleidbaarheidssensoren. Ook Redox- en 
pH-sensoren – d.w.z. ook alle glassensoren. Glassensoren, waarvan het glas gebroken/gescheurd is, zijn 
in de regel niet te repareren en mogen NIET teruggestuurd worden. 
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DRUKHOUDVENTIELEN

Een goede reiniging is mogelijk door de stelschroef te openen en daarmee de veer te ontlasten.

DEFECTE CHLOORDIOXIDEREACTOREN

A.u.b. in geen geval zonder aanmelding vooraf terugsturen. Hier gaat het om een lastig probleem, want 
ondanks de spoeling diffundeert een in het materiaal van de reactorwand gediffundeerd chloordioxide 
steeds weer in de ruimte. Raadpleeg voor het terugsturen a.u.b. de reparatieafdeling en bespreek de 
handelwijze. 


