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Uw verdeelpunt :

Door de grote toename van het aantal verwarmde zwem-
baden, groeit ook de behoefte in het onderhoud van 
zwembadwarmtepompen. Om deze nood adequaat 
tegemoet te komen, hebben wij een oplossing op de 
markt gebracht die speciaal ontwikkeld is voor de 
reiniging van een verdamper/condensor.

GrielZeep® is verkrijgbaar in de vorm van een spray en 
maakt het mogelijk een warmtepomp in 10 minuten te 
onderhouden,  zonder gebruik van mechanische hulp-
middelen, die de lamellen of andere onderdelen zouden 
kunnen beschadigen. Bovendien is GrielZeep® biologisch 
afbreekbaar, niet schadelijk voor de natuur en ook niet 
voor de gebruiker. 

Het is geen geheim dat een vuile verdamper/condensor 
het rendement van een warmtepomp duidelijk verlaagt, 
want de luchtstroom naar de ventilator wordt deels 
geblokkeerd. Daardoor kan de warmtepomp niet meer 
optimaal werken en vermindert zijn rendement. Een on-
berispelijke netheid van de onderdelen levert dus niet 
alleen een energiebesparing op, ze zorgt ook voor een 
optimaal rendement en verlengt de levensduur van het 
toestel. 

In de praktijk wordt de warmtepomp soms gereinigd met 
een hogedrukreiniger, maar die vervormt de lamellen 
onomkeerbaar. Stofzuigers en luchtcompressoren zijn 
dan weer niet krachtig genoeg om het vuil tussen de 
lamellen te verwijderen. 

Bovendien is een warmtepomp normaliter voorzien van 
een rooster of gaas wat de reiniging nog meer bemoei-
lijkt. Dat is waar GrielZeep® tussenkomt. GrielZeep® kan 
zelfs de lamellen aan de afvoerzone van het 
condenserende water reinigen. 

GrielZeep® werkt daarnaast ook preventief, doordat het 
product een beschermende laag aanbrengt.  
Ze vermindert het risico op toekomstig vuil en beschermt 
de lamellen tegelijk tegen corrosie. 

Reinigingsmiddel voor warmtepompen.



VERHOOGT HET RENDEMENT

VERMINDERT IJSVORMING 

BESCHERMING VAN DE LAMELLEN

VOORKOM BESCHADIGING
Door het reinigen van de verdamper of 
condensor met GrielZeep® zal de vrije luchtstroom 
tussen de lamellen optimaal zijn. 
Hierdoor is de energieopname maximaal, 
wat resulteert in een lager verbruik en betere prestaties.
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Afgegeven vermogen in % met Grielzeep
Afgegeven vermogen in % zonder Grielzeep

Doordat GrielZeep® zorgt voor een vrije luchtstroom in 
het toestel, wordt de warmtewisselingsbalans niet 
verstoord en vermindert de kans op ijsvorming. 

Vermijdt reiniging met een hogedrukreiniger, dit zorgt 
ervoor dat de lamellen onomkeerbaar beschadigd worden 
door de kracht van de waterstraal. Een stofzuiger of lucht-
compressor zijn onvoldoende krachtig om het vuil tussen 
de lamellen te verwijderen. Meestal is de warmtepomp nog 
voorzien van beschermrooster of -net, waardoor de 
reiniging zo goed als zeker onvolledig is. 
GrielZeep® daarentegen reinigt veilig tussen de lamellen en 
zelfs de afvoerzone voor het condenswater.

GrielZeep® laat een beschermende laag achter na 
de reiniging, die er voor zorgt dat latere bevuiling 
minder kans heeft en de lamellen beter 
bestand zijn tegen corrosie.

Seizoen 1 
Nieuw toestel

Seizoen 2
Lichte bevuiling

Seizoen 3
Gematigde bevuiling

Seizoen 4
Zware bevuiling


