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PRESENTATIE 
 
FACILISOLV ® is een mengsel zonder effect op de ozonlaag, bestemd 
voor het inwendig reinigen van koel- en airconditioning installaties op 
industrieel niveau. 
 
Dit product dat werd ontwikkeld door Climalife Dehon Groep, is een 
doeltreffend oplosmiddel voor alle circuits gevuld met gehalogeneerde 
koudemiddelen en hun gebruikelijke compressoroliën.  
 
Het gebruik van FACILISOLV ® is eenvoudig en snel en is vergelijkbaar 
met het gebruik van R-11 of R-141b, met een circulatiepomp. 
 

 
FYSISCH-CHEMISCHE EIGENCHAPPEN 

 
Uitzicht ................................................................................................. kleurloze vloeistof 
Kookpunt bij 1,013 bar absolute druk .................................................. + 43 °C 
Densiteit van de vloeistof bij +25°C ..................................................... 1,26 kg/dm3 
Absolute dampspanninig bij +20°C ..................................................... 0,64 bar 
Oppervlaktespanning van de vloeistof bij +25°C ................................. 13,6 mNm 
Dynamische viscositeit bij +25°C ........................................................ < 0,04 m/Pa.s 
Kauri Butanol Index ............................................................................. > 100 
ODP ..................................................................................................... Geen 
GWP .................................................................................................... 320 
Vlampunt .............................................................................................. Geen 

 
 
GEBRUIK 
 
De optimale werking van een koelinstallatie hangt in grote mate af van hoe schoon die installatie inwendig is. 
 
FACILISOLV ® reinigt vervuilde leidingen na een assemblage of na een incident. Dit spoelmiddel kan toegepast 
worden op installaties met NH3 nadat het koudemiddel eerst wordt geneutraliseerd en verwijderd uit de 
installatie (zie reinigingsprocedure van een NH3 installatie.). 
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Er zijn heel wat oorzaken voor de aanwezigheid van verontreinigde stoffen in de koelinstallaties. 
De meest voorkomende zijn : 

• « burn out » van een motor in de hermetisch of semi-hermetisch gesloten compressoren. 
• aanwezigheid van water in het systeem. 
• kwaliteitsvermindering van de olie. 
• vorming van zuur. 
• vorming van oxiden bij solderingen wanneer deze werden uitgevoerd zonder stikstof. 

 
Het is dus noodzakelijk te reinigen  : 

• voordat een nieuwe installatie in werking wordt gesteld. 
na een storing waardoor het circuit van een installatie in werking vervuild is geraakt.  
 
 
COMPATIBILITEIT VAN FACILISOLV ® MET MATERIALEN EN ELASTOMEREN  
 
Proeven met FACILISOLV ® tonen een goede compatibiliteit met een uitgebreid gamma metalen, kunststoffen 
en elastomeren. 
Opmerking : FACILISOLV ® wordt bij langdurig contact geabsorbeerd door kunststoffen en gefluoreerde 
elastomeren. 
 

Metalen Kunststoffen Elastomeren 
Aluminium – Koper Epoxy harzen Butyl rubber * 
Staal tot koolstof Polyethyleen Natuurlijk rubber * 
Roestvrij staal 302 Polyester Polysulfide 
Messing Nylon EPDM 
Molybdeen PTFE PE chlorosulphoné 
Tantaal Polyester Buna-S* 
Wolfraam   
Legering Cu/Be C172   
Legering Mg AZ32B   

*licht zwelling 

 

Compatibiliteit na één uur blootstelling aan kooktemperatuur. 
Butyl rubber wordt aangeraden bij een verlengde blootstelling > 1 maand. 
Uitzondering : zwelling van PTFE en silicoon rubber. 
 

 



 

 
TOEPASSING VAN FACILISOLV ® 
 
FACILISOLV ® is verpakt in vaten van 35 kg (ongeveer 27,8 liter) en in vaten van 249,5 kg (ongeveer 198 liter) 
bij 25°C.  Het product moet in gesloten verpakking bewaard worden waarbij de opslagvoorschriften die in het 
veiligheidsblad zijn opgenomen, worden nageleefd. 
FACILISOLV ® wordt geleverd met recuperatievaten van 30 of 220 liter om het opgevangen vervuilde product in 
op te vangen.. 
 
Voor de recuperatie van FACILISOLV ® kan een volledige en herbruikbare set toebehoren kan op aanvraag 
verkregen worden, bestaande uit : 

- 2 speciale doppen : één met een Ø ¾″ en één met een Ø 2″ met dompelbuis om aan het einde van het 
overtappen visueel te kunnen controleren dat het recuperatievat niet overloopt, 

- 1 soepele doorzichtige PVC slang van 25 meter met een Ø 10X14 die op de gewenste lengte kan 
worden gesneden voor de verbindingen, 

- Twee klembeugels voor soepele PVC slang met Ø 10 X14. 
 
Deze niet te scheiden set kan apart besteld worden. 
 
Indien er water in het circuit aanwezig is, moet di t eerst verwijderd worden d.m.v. stikstof alvorens met 
FACILISOLV ® aan de slag te gaan. 
 
REINIGINGSPROCEDURE VAN EEN INSTALLATIE (uitgezonde rd NH3) 
 
Alvorens aan de slag te gaan, controleer of de verschillende doppen en klembeugels correct zijn aangebracht. 
 
Voor een betere verwijdering van het vuil wordt een vloeistofpomp voor solventen aangeraden. Afhankelijk van 
de staat van vervuiling is het mogelijk één of meerdere passages met FACILISOLV ® in het te reinigen 
element, uit te voeren. 
Het te gebruiken volume FACILISOLV®  moet evenveel of groter zijn dan het te reinigen volume. 
 
FACILISOLV ® wordt opgevangen in vaten die daarvoor speciaal voorzien zijn en wordt verplicht aan Climalife 
Groep Dehon geretourneerd. 
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FACILISOLV ® 

• FACILISOLV ® afkomstig uit een vat met nieuw product laten circuleren door het te reinigen element d.m.v. 
van een aangepaste pomp. 

• Verschillende doorgangen van FACILISOLV ® zijn mogelijk.  Sluit aan de uitgang van het te reinigen element 
een soepele PVC leiding aan dat vervolgens op het vat met FACILISOLV ® wordt aangesloten. 

• Na één of meerdere passages, de FACILISOLV ®  recupereren. Verbind de uitgang van het schoon te maken 
onderdeel een stuk van de soepele PVC slang� en aan het andere uiteinde een speciale dop�. De twee 
uiteinden van de PVC buis moeten met klembeugels � en � vastgezet worden. 

• Plaats en schroef de speciale dop Ø 2″ � op de plaats van de oorspronkelijke dop �. 
• Verbind een lengte soepele PVC slang � met deze speciale dop � om de eventuele dampen van 

FACILISOLV ® uit het lokaal en naar de buitenlucht af te voeren. 
• Stop het reinigen met FACILISOLV ® zodra de vloeistof helder uit het te reinigen element komt. 
• Doorjagen met stikstof zonder daarbij de 10 bar te overschrijden waardoor alle vloeibare FACILISOLV ® die 

nog in het element zit, te recupereren in het vat. 
• Nadat alle vloeistof verwijderd werd, de stikstofdruk verminderen zodat het recuperatievat niet vervormt.  

Trek het element vacuüm waarbij wordt toegezien dat de totaliteit van FACILISOLV ® wordt verwijderd.. 

• Nazien of het recuperatievat niet overvol is en het vervolgens afsluiten met de originele doppen. 
 
EEN VAT MAG NOOIT VOLLEDIG GEVULD WORDEN.   
Het vloeistofpeil mag nooit het uiteinde van de dompelleiding van de dop Ø 2″� overschrijden. 

 
PROCEDURE VOOR HET REINIGEN VAN EEN NH3 INSTALLATIE 
 
Ammoniak uit de installatie neutraliseren alvorens te reinigen. 
 
• Ammoniak recupereren en de installatie vacuüm trekken volgens de gebruikelijke voorschriften. 
• Het koelcircuit met zuiver water spoelen tot een pH waarde hoger dan 7 wordt gemeten in het water. 
• Reinig en ontvet het circuit met FACILISOLV ® (zie schema en procedure op pagina 3). 
• Breng de vereiste wijzigingen aan voor een goede werking van de installatie alvorens te hervullen. 

 
Wanneer U te maken heeft met een circuit waarvan de interne staat zeer vuil of verroest is , reinig het circuit 
dan na het neutraliseren van de ammoniak met Desoxydant P en vervolgens neutraliseren met     
Dispersant D waarbij de gebruiksvoorschriften van deze twee producten worden nageleefd.  Reinig tenslotte 
met FACILISOLV ®. 
 
 

RECUPERATIE VAN FACILISOLV ® IS VERPLICHT 
 
Het vervuilde reinigingsmiddel mag niet opnieuw gebruikt worden en dient naar de leverancier 
teruggestuurd te worden.   
 
Neem contact op met Climalife Groep Dehon  voor een reglementaire terugname van vervuild product 
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FACILISOLV ® 

 
HOEVEELHEID FACILISOLV ® TE GEBRUIKEN 
 
Men kan de approximatieve hoeveelheid FACILISOLV ® extrapoleren (bij 20°C in 1 rechte meter) ::   
 

• leiding ¼”  ...........ongeveer   20 g 
• leiding 3/8” ..........ongeveer   60 g 
• leiding 1/2” ..........ongeveer 115 g 
• leiding 5/8” ..........ongeveer 190 g 
• leiding 3/4” ..........ongeveer 290 g 
• leiding 1”1/8 ........ongeveer 700 g 

 

• leiding 1 3/8”  ...... ongeveer   1125 g  
• leiding 2”1/8” ...... ongeveer   2514 g 
• leiding 2 5/8”  ...... ongeveer   3880 g 
• leiding 3 1/8”  ...... ongeveer   5540 g 
• leiding 3 5/8”  ...... ongeveer   7500 g 
• leiding 4 1/8”  ...... ongeveer   9730 g 

 
 
AANBEVELINGEN EN VEILIGHEID 
 
Het product moet volledig verwijderd worden alvoren s de installatie vacuüm te trekken. 
 
Nooit een compressor inwendig reinigen met FACILISOLV ®. 
De besturingselementen van de installatie moeten steeds afzonderlijk worden gereinigd, buiten de circulatie van 
FACILISOLV ®in het circuit. 
In het algemeen wordt aangeraden elk element van een circuit apart te reinigen. 
 
Lees het veiligheidsblad van FACILISOLV ® alvorens met het product aan de slag te gaan.  Alle aangewezen 
veiligheidsmaatregelen t.o.v. de risico’s moeten genomen worden.  Bij manipulatie van of blootstelling aan het 
product moeten alle persoonlijke beschermingsmaatregelen getroffen worden die in het veiligheidsblad vermeld 
staan.  
 
In vloeibare toestand wordt FACILISOLV ® als onontvlambaar beschouwd en heeft het geen vlampunt.  De 
dampen van het FACILISOLV ® mengsel hebben een zeker vlambaarheidsdomein wanneer opgelost in lucht.  
In open ruimtes echter onderhouden en verspreiden deze dampen geen vlam ook al zijn deze laatste 
brandbaar.  Nooit FACILISOLV ®  opdrukken met samengeperste lucht of zuurstof. 
 
De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij toepassing van het product moeten worden nageleefd en het is ten 
strengste verboden om te lassen, te solderen, te snijden, te slijpen of een lek op te sporen met een naakte vlam 
op een installatie waarin zich FACILISOLV ® bevindt. 
Alle gebruik van elektrische bogen of enige andere bron van ontvlamming is absoluut verboden.  
 
De dampen van FACILISOLV ®  zijn zwaarder dan de lucht. 
De werkplaatsen daarom voorzien van afzuigsystemen.  Niet gebruiken in ondergrondse verdiepingen of 
kelders zonder eerst de vereiste maatregelen te treffen. 
Geen ventilatiekokers gebruiken om de dampen van FACILISOLV   af te voeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De informatie in dit artikel vermelde informatie is het resultaat van onze studies en ervaringen. Het is te goeder trouw, maar mag niet, onder geen enkele omstandigheid worden genomen om een garantie van onze kant of 
een aanname van onze verantwoordelijkheid vormen. Dit is met name het geval wanneer de rechten van derden in het geding zijn of in situaties waarin een gebruiker van een van onze producten niet aan de geldende 
voorschriften in acht nemen. 

 
 

Voor meer informatie, bezoek onze website : 
http://www.climalife.dehon.com/contact_us 
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