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Alles wat u moet weten over glas, glaswerk, machinaal 
glaswassen, waterkwaliteit en het afstellen van de machine 
qua temperaturen en doseringen vindt u terug in deze 
whitepaper.  Ook de handling van vuil en schoon glaswerk, de 
opslag van schoon glaswerk én de meest effectieve manier 
om zonder poleren toch een glansrijk resultaat te behalen  
komt aan bod. 
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Borosilicaat glas is samengesteld uit silicium-, 
barium- en aluminiumoxyde.

Wij kennen dit bijvoorbeeld als ovenschaal en 
glas dat in de laboratoria en chemische industrie 
wordt gebruikt als gereedschap.

Dit glas heeft een hoge chemische- en 
temperatuur bestendigheid.

Het wordt op de markt gebracht onder de namen 
Arcopal, Pyrex en Jena. 

Bij snelle temperatuurwisselingen zal dit glas niet 
breken.

Kristal glas is samengesteld uit zuiver silicium-, 
lood-, natrium- en kaliumoxyde.

Glas is een mengeling van zand en 
metaaloxydes die op een extreem hoge 
temperatuur worden gesmolten tot een dikke, 
geleiachtige substantie, die dan gevormd en 
afgekoeld wordt.

Ongeveer 70 % van het mengsel is zand. De 
exacte samenstelling bepaalt de hardheid, de 
glans en de kleur van het glas en is dikwijls een 
professioneel geheim.

Wereldwijd bestaan er vele soorten glaswerk. Van 
zeer goedkope machinaal vervaardigde kalksoda 
glazen tot en met hoogwaardige, gedeeltelijk met 
de hand vervaardigde kristal- of loodkristal glazen.

Kalksoda glas is samengesteld uit siliciumoxyde 
(zand), calciumoxyde en natrium- of kalium 
oxyde. Dit soort glas wordt vaak gebruikt als 
puddingschaaltjes en melkglazen. Een bekende 
merknaam is Duralex. Het is een zacht soort glas.

1. Soorten glas
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De samenstelling geeft een hoge helderheid 
en wordt gebruikt als wijn-, champagne- 
longdrinkglas, etc.

Kristalglas geeft ook een prachtige klank 
wanneer men dit aantikt.

De benaming glas of kristal voor glaswerk 
verschilt van land tot land. Volgens de juiste 
betekenis van het woord betekent kristal: “steen 
dat doorzichtig is als ijs” of “doorschijnend glas 
van zeer hoge kwaliteit”.

In onze westerse landen betekent kristal de 
aanwezigheid van lood in het glas.

Onder de regels van de Europese Unie wordt 
glaswerk dat minder dan 4 % loodoxyde bevat 
glas genoemd; dat wat meer dan 10 % lood bevat 
wordt kristal genoemd en als het meer dan 30 % 
lood bevat is het hoog loodkristal. In de Verenigde 
Staten moet glas tenminste 1 % lood bevatten om 
als kristal gekwalificeerd te worden.

Een variatie op kristal is kristallijn: dit bevat 
minder dan 24% loodoxyde maar, er is meer 
bariumoxide toegevoegd dan gewoonlijk.

Er zijn vele kristal merken, maar Moser, Riedel, 
Spiegelau, Arcoroc en Schott Zwiesel zijn de 
meest bekende. 

Schott Zwiesel heeft sinds januari 2005 
een nieuw soort glas genaamd Tritan op de 
markt gebracht, waarvan geclaimd wordt dat 
dit minimaal 1000x gewassen kan worden 
in een glazenwasmachine zonder dat er 
corrosieverschijnselen ontstaan.

In de samenstelling van dit nieuwe soort 
kristalglas is de bekende loodoxyde vervangen 
door Titaan en Zirkoon. Deze nieuwe 
samenstelling is gepatenteerd.

De kelk van zo`n Tritan glas is een beetje 
buigzaam, de helderheid en klank zoals gewend 
bij kristalglas. 

| 4  
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De fabrikant van het glas kan aangeven of 
een glas voor gebruik in de horeca geschikt 
is en of het glas in een professionele glazen-
wasmachine kan worden gereinigd.

Glazen die machinaal gereinigd worden en 
aan de DIN 10511 norm voldoen, kunnen 
minimaal 500 wassingen zonder zichtbare 
beschadigingen doorstaan.

Hoewel glas als chemisch bestendig geldt, kan 
het door zuren en chemie worden aangetast. 
Vaak is zelfs de combinatie glas met alleen 
water voldoende reden voor een bepaalde 
vorm van slijtage/glascorrosie.

Worden vertroebelingen, streepjes, een 
grauwe aanslag, slierten of verkleuringen op 
de glazen waargenomen, dan kunnen deze in 
twee groepen worden ondergebracht:

2.1.  Verwijderbare vertroebelingen door 
kalk- of zoutresten op het glas

Door het ontkalken van de glazen kunnen de 
kalk- of zoutresten weer verwijderd worden.  
Op den duur kan het opnieuw verkalken 
alleen door de toepassing van de juiste 
waterbehandeling, een ontharder of osmose 
apparaat worden voorkomen. Lees meer over 
osmose op pagina 10.

2.2. Vertroebelingen / glascorrosie

Hierbij gaat het om beschadigingen van het 
glasoppervlak welke niet meer te verwijderen zijn. 
Deze beschadigingen breken de lichtinval anders dan 
bij niet aangetast glas en worden hierdoor zichtbaar. 
Met het blote oog worden ze waargenomen als ring- 
of vlekvormige vertroebelingen, streepjes, slierten of 
als een kleurige zweem.

Ook wanneer glazen in grote stapels in 
elkaar worden verzameld en getransporteerd, 
ontstaan beschadigingen welke niet meer zijn 
te verwijderen. Dit zijn stapel en transport 
beschadigingen die niets met glascorrosie te 
maken hebben, maar wel vaak als zodanig 
worden benoemd. Dit komt veel voor bij bier-, 
melk-, longdrinkglazen en ijscoupes. 

2.3. Hoe ontstaat glascorrosie?

De praktijk leert ons, dat op elk glasoppervlak 
corrosieverschijnselen kunnen ontstaan. Het 
is als een soort verouderingsproces van het 
glas te beschouwen.

Zodra glas met water in aanraking komt, start 
het slijtage- en verouderingsproces door het 
uitlogen van bepaalde mineralen uit het glas 
zoals calcium en magnesium.

Wordt glas ook nog machinaal gewassen 
in combinatie met temperatuur, chemie 
en tijdsduur, dan wordt het corrosie proces 
versneld.

Echter machinaal glaswassen is 
onontkoombaar, omdat met de hand glazen 
wassen en poleren te kostbaar is geworden 
vanwege de arbeidstijd, glasbreuk en 
beschikbaarheid van personeel. 

2. Glas als drinkglas
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Bij de keuze van een glaswasmiddel voor 
machinaal glaswassen dient men erop te 
letten, dat dit product bij de juiste doser-
ing ook de juiste PH waarde in het wasbad 
handhaaft.

Speciale glaswasmiddelen zoals Suma 
Glass Protect L44 zijn overeenkomstig de 
specifieke kennis op dit gebied samengesteld 
en zullen bij voorkeur voor het reinigen van 
corrosiegevoelige glazen worden toegepast. 

Door toepassing van dit product wordt 
niet alleen een perfect reinigingsresultaat 
geboekt, maar tevens geurvorming in het glas 
voorkomen. Door de ingebouwde beschermer 
zal het glas een 2x langere levensduur hebben. 
Men dient de adviezen van de leverancier 
met betrekking tot de dosering van vaatwas- 
en naglansmiddel echter nauwkeurig op te 
volgen. Op de bijzondere samenstelling van dit 
product is inmiddels patent verleend.

3.1.  Hoe ontstaat geurvorming en wanneer 
treedt het op?

Geurvorming in glaswerk kan voorkomen 
bij glaswerk dat reeds meerdere malen is 
gewassen en al is aangetast door corrosie of 
glasbeschadiging. De oppervlakte van het glas 
is niet meer glad zoals bij nieuw glas, maar er 
zijn kleine oneffenheden en putjes aanwezig. In 
deze putjes kunnen zich stoffen uit vervuiling van 
bijvoorbeeld wijn, thee, sinaasappel of andere 
zaken nestelen, die zich onder bepaalde optimale 
condities zouden  kunnen ontwikkelen. Aan het 
droge glas is niets bijzonders te zien, alleen wat 
beschadigingen, maar er is zeker niets te ruiken!

Wanneer de sommelier echter nu in zo`n glas 
wijn of water schenkt om te laten keuren, 
ontwikkelt zich a la minute de geurafwijking, 
met als gevolg een ontevreden klant en de 
sommelier kan de wijn mee terug nemen, met 
alle (financiële en imago) gevolgen van dien.

In ons R&D centrum in Utrecht zijn onderzoeken 
verricht die aantonen dat er in de putjes van 
het onderzochte glas stoffen als proteïne 
en vetdeeltjes kunnen ontstaan die deze 
geurafwijking veroorzaken.

3. Was- en naglansmiddelen

Suma Glass Protect L44, can 2x5LSuma Glass Protect L44, 
SafePack 10L

Suma Rinse A5, can 2x5L

Suma Rinse A5, can 20L
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3.2. Glazen wassen in rekken / korven

Glaswerk dient in korven of rekken te worden 
gewassen, waarbij de korf zo open mogelijk 
dient te zijn, zodat aan alle zijden het was- en 
naspoelwater zoveel mogelijk kan toetreden.

Op deze wijze wordt het beste resultaat behaald.

Er zijn glazenkorven op de markt welke een 
zodanige bodem hebben dat het glas schuin 
gesitueerd wordt, zodat het laatste naspoelwater  
uit het zieltje stroomt, ter voorkoming van 
herbevochtiging van het andere glaswerk.

Er zijn alle mogelijke korven voor handen; voor 
grote, dikke, dunne, lange of korte glazen. 

Korven kunnen ook op aanvraag worden 
gemaakt voor speciale glazen of maten.

In de catering en banketing worden vaak 
korven met kleurcodes op soort glas toegepast, 
op wieltjes gezet en ingepakt in doorzichtig 
kunststof hoezen om daarna te worden 
opgeslagen, klaar voor gebruik.

3.3. Temperaturen

De temperaturen in de glaswasmachine zijn vaak 
een bron van discussie.

Het gaat er echter om, dat u bekijkt welke 
soort en kwaliteit glas er aanwezig is en welke 
toepassing het glas heeft. Een melkglas of 
wijnglas heeft duidelijk een andere bestemming 
en aan het uiterlijk van het melkglas zal men 
andere eisen stellen dan aan het wijnglas.

Kwaliteit wijnglazen met een hoge 
aanschafwaarde zoals Riedel, Schott Swiesel, 
Spiegelau etc. dienen een zo lang mogelijke 
levensduur te hebben.

Hiertoe dient het glas geen of zo weinig 
mogelijk temperatuur schokken te ondergaan en 
adviseren we een wasbad temperatuur van 55 a 
60 º C en een naspoeltemperatuur van max. 70 º 
C aan te houden in de glaswasmachine.

De ideale situatie is 60 º wasbad en 65 º C 
naspoeling.    

Wordt glaswerk samen met ander vaatwerk in 
een gewone vaatwasmachine gewassen, dan 
betekent dit dus voor het glaswerk een te hoge 
naspoeltemperatuur, een onjuist vaatwasmiddel 
en mogelijk een verkeerde PH waarde en dus 
een sterke belasting van het glasoppervlak, dit 
versnelt het glascorrosie proces.

Glaswerk verdient dus een aparte en correcte 
behandeling in een glaswasmachine.
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3.4. Met de hand gewassen glas.

Bij met de hand gewassen glazen hoort 
handmatig poleren, anders wordt het glas niet 
mooi glimmend en droog.

Wat echter vrijwel onbekend is, is dat door 
middel van het met de hand poleren van 
glazen, er onder andere. vetdeeltjes via de 
poleerdoek in het beschadigde oppervlak van 
het glas worden gewreven. Hierdoor worden de 
microscopisch kleine oneffenheden (gaatjes) 
opgevuld en wordt de lichtinval door het 
glas niet gebroken en blijft de glascorrosie 
vooralsnog onzichtbaar.

Bij het wassen in een glazenwasmachine 
worden deze vetdeeltjes juist van en uit het 
glasoppervlak verwijderd en dan wordt tevens 
de corrosie zichtbaar. De glazenwasmachine 
of de chemie is dus niet de veroorzaker van de 
corrosie, ze maakt ze alleen zichtbaar.

Het fenomeen glascorrosie valt bij handmatige 
wassing en poleren veel minder op omdat een 
glas door het hoge percentage breuk geen hoge 
leeftijd zal krijgen. In dit geval is de nieuwe 
aanwas van glas zeer hoog. 

Dus ook een glas dat met de hand wordt 
gewassen en gepoleerd is onderhevig aan 
slijtage en glascorrosie, dat zich na veelvuldig 
gebruik en wassen (wanneer het glas lang 
genoeg intact blijft) kan gaan manifesteren.

Bij machinaal wassen wordt de levensduur 
verlengd door voorkoming van breuk en als 
gevolg daarvan zal men na verloop van tijd de 
glascorrosie op het glas aantreffen.

3.5. Opbergen van gewassen glaswerk.

Wanneer de glazen in de machine zijn gewassen, 
nagespoeld en het programma geheel is 
geëindigd kan de korf worden uitgenomen en 
op een schuin opgestelde afdruipplaats worden 
neergezet. Vaak heeft men voor dit doel een 
afdruiprek van rvs aan de muur gemaakt met 
een afvoergootje. Ook goedkopere oplossingen 
zijn mogelijk, maar het doel is dat de glazen 
de tijd krijgen om te drogen. De glazen dienen 
schuin te staan, zodat de warme luchtkolom in 
het glas langzaam uit het glas kan ontsnappen.

Zodra de glazen droog zijn, kan de korf worden 
leeggehaald en het glaswerk op een droge, 
schone plaats, liefst in een kast, worden 
opgeborgen met de kelk naar boven. Dus niet  
op zijn kop.

Een plank aan de muur in de keuken belegd 
met krantenpapier is niet zo`n goed idee, maar 
komt regelmatig voor. Vaak worden de glazen 
dan op de plank, met de open zijde naar boven 
geplaatst, zodat stof, verontreinigingen en 
de keukenluchtjes zich gemakkelijk in de kelk 
kunnen verzamelen.

8
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3.6. Champagneglazen

Bij dit soort glazen welke gewassen zijn in 
een glaswasmachine treedt een bijzonder 
verschijnsel op, namelijk het feit dat de glazen 
zeer schoon zijn en een mousserende wijn die in 
deze glazen wordt geschonken niet zal bubbelen.

Bij mousserende wijn heeft de gasbel een kern 
nodig om zich vast te hechten. Na het hechten 
groeit de bel langzaam. Na enige tijd is de 
bel groot genoeg om als een ballonnetje naar 
boven te gaan. Door het gebruik van goede 
reinigingsmethodieken is er geen kern aanwezig 
om bellen te kunnen vormen. Het glaswerk wordt 
dan voorzien van een krasje op de bodem van 
het glas, aan de binnenzijde, om belvorming 
weer mogelijk te maken.

Kristalglas mag dan door de aanwezigheid 
van loodoxyde een grovere structuur hebben, 
toch is dit effect te gering om bij heel schone 
glazen vorming van een gasbel te kunnen laten 
plaatsvinden.

Ook bij longdrinkglazen kan zich dit effect 
voordoen en de oplossing is dezelfde. 

Controle van de juiste dosering van het 
naglansmiddel is een eerste vereiste, dit moet 
absoluut correct zijn.
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verhouding tussen deze stroom en de osmose 
waterstroom, ook wel permeaat genoemd, noemt 
men de recovery, uitgedrukt in %.

Belangrijk bij osmosesystemen is de productie 
capaciteit van het permeaatwater. De moderne 
afwasmachines zijn bijna allemaal uitgerust met 
sensors die de stroming van het aanvoerwater 
meten en deze dient binnen het juiste bereik te 
liggen om geen errors in de stuurapparatuur van 
de afwasmachines te veroorzaken.

Door middel van één of meerdere expansievaten, 
eventueel met verschillende inhoud, kan men 
met een lage permeaatopbrengst toch een 
behoorlijke capaciteit bereiken daar men 
permeaat op voorraad maakt en opslaat. De 
vaak gehoorde klacht dat de expansievaten 
stank zouden veroorzaken is onjuist. Het water 
komt niet in aanraking met de buitenlucht, het 
is een afgesloten systeem dat onder druk staat. 
De oorzaak van stank in glazen heeft een geheel 
andere oorzaak (beschreven in hoofdstuk 3).

Osmose is een natuurproces waarbij in een 
waterkolom, welke is verdeeld in twee delen 
gescheiden door een semi-permeabele wand, 
het water naar die zijde wordt getrokken, waar 
het meeste zouten en mineralen aanwezig zijn.

In de U-vormige buis wordt het linker waterniveau 
hoger dan het rechter. Dit verschil in niveau noemt 
men de osmotische druk.

Door druk uit te oefenen op de zijde waar 
de kolom het hoogst is, wordt water door de 
semi-permeabele wand terug geperst en krijgt 
men osmose water, dat slechts een heel kleine 
hoeveelheid aan zouten bevat.  Meestal maar 5 
tot 15 % van de oorspronkelijke waarde. 

De omgekeerde waterstroom is de reden dat men 
de naam omgekeerde osmose hanteert.

De zouten die voor de semi-permeabele wand 
afgevangen zijn, worden met een deel van 
het mineraalrijke water, ook wel concentraat 
genoemd, naar het riool afgevoerd. De 

4.  Osmose en osmose apparatuur

OSMOSE
Het water wordt naar 
die zijde getrokken, waar 
het meeste zouten en 
mineralen aanwezig zijn.

Osmotische druk is de 
benodigde druk om de 
waterstroom te stoppen en 
een evenwicht te bereiken.

EVENWICHT
Door druk uit te oefenen op de zijde 
waar de kolom het hoogst is, wordt 
water door de semi-permeabele 
wand terug geperst en krijgt men 
osmose water.

OMGEKEERDE OSMOSE

BRINE WATER

MEMBRANE APPLIED PRESSURE

Osmotic
Pressure

BRINE WATER BRINE WATER
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Open opslagvaten of osmose apparatuur met 
daaronder een voorraadvat van diverse liters, 
vormen wel een gevaar van besmetting, omdat 
bevuilingen de permeaattank eenvoudig kunnen 
bereiken; het is niet luchtdicht afgesloten, denk 
bijvoorbeeld aan insecten enz.

De waterkwaliteit voor een glaswasmachine 
is van bijzonder belang. Wanneer men een 
poleervrij resultaat wenst, is dus een RO apparaat 
onmisbaar.  Zoals gezegd maakt dit apparaat 
uit kraanwater, soms via een ontharder soms 
zonder, een waterkwaliteit welke nog maar 5 
tot 15 % mineralen bevat van het oorspronkelijk 
ingevoerde water. Dit houdt in dat de mineralen 
welke achterblijven na droging van het vaatwerk, 
zo weinig zijn dat deze niet meer zichtbaar zijn.

Bij inspectie van het glas ziet men deze niet meer 
en wanneer het glas is opgedroogd blijft alleen 
glas achter, dat streeploos is en dus poleervrij. 
Deze glazen kunnen zonder verdere behandeling 
zo weer op tafel.

Of een RO juist werkt kan men meten met een 
microSiemens meter, welke de geleiding van 
het water aangeeft. Dit wordt uitgedrukt in µS, 
microSiemens. Wanneer men het ingaande en 
uitgaande water meet en vergelijkt kan men zien 
welke wijziging er optreedt. 

Voor een goed resultaat wordt water onder de 
300 µS toegepast.     

De moderne Dolphin Osmosesystemen voor 
toepassing in glazenwas- en doorschuif 
vaatwasmachines zijn zodanig gebouwd, dat 
onderhoud slechts 1 maal per jaar, gelijktijdig 
met het machineonderhoud kan plaatsvinden. 
Op plaatsen in bijvoorbeeld de Peel en Zeeuws 
Vlaanderen komt meer residu in het kraanwater 
voor zodat daar vaker de voorfilters dienen 
te worden vervangen. In de praktijk schakelt 
de horeca ondernemer steeds vaker over op 
osmosesystemen ook voor de doorschuifmachine, 
zodat bestek, borden, kopjes en de grote 
onderborden er streeploos uitkomen.

De bekende blauwe en zwarte glazen borden, 
die vaak vlekkering uit de machine komen, 
worden met toepassing van osmose weer 
fantastisch mooi glanzend. Veel nazorg met 
name poleerwerk, dus kosten, wordt hiermede 
vermeden en maakt het werk voor het personeel 
veel lichter. Mooie resultaten motiveert het 
personeel en restaurant bezoekers zullen tevreden 
zijn en terugkomen. 
 
Wanneer men voor het eerst nieuwe, of met de 
hand gepoleerde glazen in een glaswasmachine 
wast, zal men zeer teleur gesteld zijn van het 
eerste resultaat. 

Wanneer men de korf uit de machine haalt, ziet 
men op de glazen alleen maar druppels en een 
waas en kan men niet door het glas heen kijken.

Dit effect noemt men “vetslag”.  Dit is de vettige 
aanslag welke op nieuwe glazen aanwezig is 
vanuit het productieproces en de handgepoleerde 

Voorbeeld van een RO apparaat dat zonder 
waterontharder 150 liter osmosewater (permeaat)  per 
uur maakt. Klein van afmeting; kan zo in het korvenrek 
(onder de machine) worden geplaatst.  Merk:  Apvodo  
type Dolphin IT 180 
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Wanneer men een poleervrij resultaat heeft mag 
er nooit meer met poleerdoeken gewerkt worden; 
poleervrij is poleervrij!!  

In vroegere tijden kon men een echte 
glaswasmachine herkennen aan het feit, dat 
alleen aan de onderzijde wasarmen aanwezig 
waren en de naspoelarmen zowel boven als 
onder. Tegenwoordig hebben de moderne 
glazenwasmachines zowel boven als onder 
wasarmen, zodat deze machines ook als 
voorlader voor gewoon vaatwerk kunnen worden 
toegepast. 

glazen zijn vettig vanwege het poleren met 
een doek. Het is heel begrijpelijk dat men snel 
naar een poleerdoek wil grijpen om de glazen 
te poleren, maar dit moet absoluut (zoveel 
mogelijk) worden voorkomen. Dit vertraagt 
alleen het ontvettingsproces in negatieve zin.

Na 10 tot 15 maal deze korf te hebben gewassen 
worden de glazen opeens doorzichtig en drogen 
ze netjes op; de aanslag is nu op de juiste wijze 
verwijderd.

Dus aan de lucht laten drogen en niet meer 
aankomen!

Voorbeelden van een glasvaatwasmachine, type voorlader Winterhalter, Hobart en Meiko.
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1. Glaswasmachine alleen gebruiken voor glas, dus geen  
 andere zaken hierin wassen.

2.  Verontreinigingen uit het glas, zoals wijn- en   
 sinaasappelresten etc, niet in de glaswasmachine, maar 
 in een spoelbak deponeren.    

3.  De vuile glazen niet in de korf op de open deur van 
 de glazenwasmachine legen, maar in de korf op de  
 afzetzijde naast de machine, liefst met een spoelbak.  
 Dit is vooral van toepassing op jus d`orange glazen,  
 waarbij het vruchtvlees grote problemen kan 
 veroorzaken. Alle glazen dus eerst legen in de spoelbak.

4.  De juiste temperaturen, zowel in wasbad als   
 naspoelwater toepassen.

5.  De juiste glaswasproducten en naglansmiddelen in de  
 juiste concentraties toepassen.

6.  Aparte plek naast de machine inruimen waar de  
 gewassen materialen, op een schuine ondergrond,  
 kunnen uitlekken en opdrogen.

7. Zoveel mogelijk open glasrekken gebruiken met de  
 juiste indeling naar glassoort.

8.  De juiste waterkwaliteit toepassen: RO water indien  
 een poleervrij resultaat wordt gewenst. De RO 
 apparatuur regelmatig controleren om juiste werking te 
 kunnen garanderen.

9.  ‘s Avonds na gebruik de machine legen, schoonmaken 
 en de deur op een kier zetten, om geuroverlast in de 
 machine te voorkomen. Het komt herhaaldelijk voor 
 dat men na beëindiging van de werkzaamheden de 
 machine wel snel uitzet, maar niet laat leeg lopen. 
 Gevolg hiervan is, dat de volgende morgen de machine 
 wordt aangezet, met het  koude water er nog in, 
 waarbij de machine alleen nog maar opwarmt 
 tot de wastemperatuur en dus geen reinigingsmiddel 
 gedoseerd krijgt. Er wordt dus gewassen met een 
 enorme onderdosering en een te lage PH in het 
 wasbad waardoor er een slecht wasresultaat ontstaat 
 en glascorrossie toeneemt.

5.  Tips voor poleervrij glaswassen
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Liefst het bestek alleen beetpakken met een 
linnen handschoen om vlekvorming op het 
metaal te voorkomen. Poleren is dan ook 
overbodig geworden.

In een bestek-nawasmachine treft u wel 
een wasbad aan, maar dit wasbad heeft in 
combinatie met de naspoeling slechts één doel: 
het opvoeren van de temperatuur van het bestek. 
Dit is ook de reden dat er geen doseersysteem 
voor reinigingsmiddel aanwezig is.

Het bestek dient in een “normale” wasmachine 
te worden schoongewassen en in de bestek-
nawasmachine te worden “gepoleerd” als het 
ware.

Een veel voorkomend misverstand, dat op zo`n 
machine een zeepdoseerapparaat geplaatst 
dient te worden, is hiermee nu dus verklaard en 
opgelost.

De naglansinjector dient wel juist te worden 
afgesteld op osmose waterkwaliteit, hetgeen een 
lage dosering inhoudt.

Zowel de wasbad- als de naspoeltemperatuur 
kan dus zo hoog mogelijk worden ingesteld.

Een bestek-nawasmachine lijkt bijzonder veel 
op een voorlader wasmachine, maar is te 
herkennen aan het feit dat de onder-wasarm 
en naspoel-sproeiers of arm ontbreken. Alleen 
aan de bovenzijde zijn was- en naspoelarmen 
gemonteerd, daar deze machine maar één 
doel heeft namelijk de temperatuur van het te 
wassen bestek zo hoog mogelijk opvoeren. Dit 
heeft als gevolg dat wanneer men de korf met 
bestek uit de machine haalt, het bestek snel 
opdroogt aan de lucht.

Bestek wordt het best in kleine korfjes gewassen, 
rechtopstaand met het lemmet naar beneden en 
alle soorten door elkaar.

Wanneer men in deze machine osmose water 
toepast, zal het bestek zelfs streeploos opdrogen 
en kan zo weer worden gebruikt aan tafel.

6. Bestek-nawasmachine

Gewassen glaswerk strak op een rij.



Bij Diversey zijn we pionier in ons vakgebied en dat zullen 
we altijd blijven. Onze opdracht is om dingen mogelijk te 
maken. We zorgen constant voor revolutionaire 
technologieën in reiniging en hygiëne waarop al onze 
klanten in al onze internationale sectoren volledig 
vertrouwen. Met Dr. Ilham Kadri aan het roer als president 
en CEO, en met het hoofdkantoor in Charlotte, North 
Carolina, VS, heeft Diversey internationaal ongeveer 9.000 
mensen in dienst die in 2016 netto ongeveer $2,6 miljard 
hebben omgezet.

Kijk voor meer informatie op www.diversey.com  
of volg ons op sociale media.

© 2015 Sealed Air Corporation. All Rights Reserved.  33607  nl  06/15

www.sealedair.comwww.diversey.com
© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 67044 nl  02/18


