
Radiator Onderhoud Instructies

Deze nieuwe radiator presteert het best en gaat het langst mee wanneer hij is 
geïnstalleerd op een schoon en beschermd centraal verwarmingssysteem dat 
regelmatig wordt onderhouden. 
Bij het plaatsen van een nieuwe radiator is het sterk aan te raden om het centrale 
verwarmingssysteem te reinigen met een geschikt reinigingsproduct speciaal voor 
centrale verwarming en vervolgens met leidingwater door te spoelen. Hierdoor 
wordt alle slib of vuil in het systeem verwijderd en wordt de efficiëntie verbeterd en 
het energieverbruik en de bedrijfskosten verminderd. 
Het is van essentieel belang dat, na het plaatsen van een nieuwe radiator, het 
centrale verwarmingssysteem op de juiste wijze wordt behandeld met een geschikte 
corrosiebeschermer voor centrale verwarming die een antiroestremmer bevat. De 
inhibitor voorkomt inwendige corrosie van de cv-ketel, leidingen en radiatoren. Het 
verlengt de levensduur van het verwarmingssysteem en vermindert de kans op dure 
reparaties en vervangingen aanzienlijk.
De corrosiebeschermer in het systeem moet op de aanbevolen concentratie worden 
gehouden door het water in het systeem na reparaties, wijzigingen of lekkages, en 
ten minste elke 12 maanden, te testen met behulp van een corrosiebeschermer test 
kit. Indien nodig dan moet u het verwarmingssysteem opnieuw doseren volgens de 
instructies voor corrosiebeschermer.  
Het niet aanhouden van de aanbevolen concentratie corrosiebeschermer 
in het centrale verwarmingssysteem verhoogt het risico op schade aan de 
ketel en het radiator-systeem en kan de garantie op de radiator ongeldig 
maken. 
Om de oppervlakte-afwerking van deze radiator te behouden, moet u agressieve, 
scherpe en schurende schoonmaakmiddelen en voorwerpen vermijden. Veeg het 
oppervlak regelmatig af met een zachte, vochtige doek om vlekken en stof te 
verwijderen. Zorg ervoor dat u de radiator na het schoonmaken goed droogt. 
Mocht er schade ontstaan aan het verfoppervlak waardoor het metaal eronder bloot 
komt te liggen, bescherm het blootliggende metaal dan met een geschikte 
retoucheer-verf of blanke lak om te voorkomen dat de radiator gaat roesten. 
Installateurs/loodgieters: Gelieve deze onderhoudsgids door te nemen met de 
gebruiker van het toestel of de eigenaar en een exemplaar bij hem achter te laten. 




