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GREENWAY® NEO 

 

GREENWAY® NEO, op basis van 1,3-propaandiol en corrosie-
inhibitoren, is een geconcentreerd warmtedragend antivriesmiddel 
voor circuits van koelinstallaties en airconditionings, 
brandprotectiesystemen  en circuits van vloerverwarmnig en -koeling. 

Na oplossing in water krijgt men met GREENWAY® NEO een product 
dat een uitstekende bescherming biedt tegen vorst en tegen corrosie 
van de aanwezige metalen in de verschillende oude en nieuwe 
circuits (staal, aluminium, koper, messing, soldeersel, enz.). Het 
voorkomt tevens slibvorming in de circuits. 

Door de groene kleur is GREENWAY® NEO onmiddelijk herkenbaar. 

Eigenschappen van GREENWAY® NEO  
 
De samenstelling, zonder biocide of vluchtige organische stoffen, is vrij van Borax, een additief dat als 
giftig is geclassificeerd volgens de 30e Europese ATP (Adaptation to Technical Progress) 
 
De gebruikte hernieuwbare grondstof, 1,3-propaandiol, is van plantaardige oorsprong en biedt het  
voordeel van een lagere viscositeit dan monopropyleen glycol. 
 
De formulering is compatibel met hard water en vermijdt het risico van afzetting van inhibitoren . 
Verdunning met gedemineraliseerd water wordt evenwel aanbevolen  om kalkaanslag te voorkomen. 
 
De anti-corrosie technologie op basis van geneutraliseerde carboxylzuren, zonder fosfaat, nitriet of 
amine, wordt organisch genoemd. Deze anti-corrosie inhibitoren bieden een langdurige bescherming. 
 

GREENWAY® NEO is bacteriostatisch bij een volumeconcentratie van > 30% (blokkeert de 
ontwikkeling van bacteriën in de circuits) en toont een "ultieme intrinsieke biologische afbreekbaarheid 
zonder aanpassing vooraf en een "primaire intrinsieke biologische afbreekbaarheid" volgens de OESO-
criteria die werden geëxtrapoleerd naar een afgewerkt product. 
 
Bij deze analyse werd de biologische afbreekbaarheid van GREENWAY® NEO van 90% tot 100% in 28 
dagen vastgesteld.  
 
 De formulering van GREENWAY® NEO is goedgekeurd door het Franse Directoraat-generaal va n 
de Gezondheid, na advies van ANSES (Frans agentscha p voor voedselveiligheid),   als 
warmtedragende vloeistof voor de thermische behandeling van systemen voor productie van water 
voor sanitaire doeleinden bij enkelvoudige uitwisseling, tot een maximale concentratie van 70% van het 
volume. 
 
GREENWAY® NEO is goedgekeurd door Belgaqua , de Belgische federatie voor de watersector, 
conform de norm NBN-EN 1717 als vloeisof categorie 3. 
 
GREENWAY® NEO is geregistreerd in categorie HT2 op de NSF lijst van niet-voeding componenten 
om gebruikt te worden als energiedrager in voedingsverwerkende installaties maar zonder direct 
kontakt met de voedingsmiddelen. 
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1. FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN VAN GREENWAY ®  NEO  
 
Aspect  ......................................................................................................................... groene vloeistof 
 
Volumetrische massa  (AFNOR NF R 15-602-1 / ASTM D 1122) ..................................... 1,060 ± 0,002 kg/dm3 
 
pH (AFNOR NF T 90 008 / ASTM D 1287)  
 50 volumeprocent in water .......................................................................     8,3 tot 8,8 
 33 volumeprocent in water .......................................................................     8,0 tot 8,5 
 
Alkalische reserve (AFNOR NF T 78-101 / ASTM D 1121) 
(ml HCI N/10 voor 10 ml GREENWAY® NEO)  ........................................................... ≥ 4 ml 
 
Vriespunt °C (AFNOR NF T 78-102 / ASTM D 1177) 
 33 volumeprocent  .................................................................................... - 13  ± 2°C 
 50 volumeprocent  .................................................................................... - 27  ± 2°C 
 
Kooktemperatuur °C (AFNOR R 15-602-4 / ASTM D 1120) 
 onder druk  ............................................................................................... 144 ± 2°C 
 
 
 
2. FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN VAN DE WATERIGE OPLOSSINGEN  VAN  

GREENWAY ®  NEO  
 
GREENWAY®  NEO kan in alle verhoudingen worden gemengd met water. 
 

2.1. Vriespunt van de waterige oplossingen van G REENWAY®  NEO (volumeprocent) 
 
 
De hieronder aangegeven vriespunten van de 
waterige oplossingen van GREENWAY®  NEO 

komen overeen met de vorming van kristalachtige 
brij en niet met een compacte massa. 

 
 
Concentratie GREENWAY® NEO 
(volumeprocent) 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

Vriespunt in °C ± 2 - 5 - 6 - 9 - 11 - 14  - 17  - 22  - 27  - 31  - 39  -47 -55 

Normatieve referenties: AFNOR NF T 78-102 / ASTM D 1177 
 
N.B. : onafhankelijk van de antivriesbescherming, raden wi j aan GREENWAY®  NEO oplossingen met 
een concentratie van minstens 33% te gebruiken om e en optimale bescherming tegen corrosie te 
verkrijgen.  

 
 
De vriespunten zijn echter aan schommelingen 
onderhevig als gevolg van mogelijke onderkoeling.  
 
Wanneer het gebruikt wordt als overdrachtsvloeistof 
en met name bij negatieve temperaturen, moet men 
rekening houden met de viscositeit voor het 
berekenen van drukverlies. 
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Behoud van de antivries / anticorrosiebescherming v an de waterige oplossingen 
 
Het verlies aan GREENWAY® NEO bij de oplossing 
in water is, zelfs aan het kookpunt, bijna nihil 
vanwege de lage vluchtigheid en de afwezigheid van 
azeotroop met het water. 
 
Daar de meeste installaties tegenwoordig een 
gesloten circuit hebben, kan het water niet meer 
verdampen en blijft de antivrieskracht van de 
waterige oplossingen duidelijk behouden bij 
afwezigheid van lekken. 
 
Bij oudere installaties die nog voorzien zijn van een 
expansievat met luchtuitlaat, wordt aangeraden de 
drukmeter in het oog te houden en indien nodig 
water bij te vullen, dit zonder de concentratie 
GREENWAY® NEO via de volumetrische massa uit 
het oog te verliezen. 

Het is in elk geval aangeraden om minstens één 
keer per jaar de concentratie GREENWAY® NEO in 
het mengsel te controleren door de dichtheid bij 
20°C te meten met behulp van de juiste densimeter 
of door het vriespunt te controleren met behulp van 
de juiste refractometer. 
 
Het is noodzakelijk de pH-waarde van het 
circuitwater te controleren, na te gaan of er externe 
corrosie is op de leidingen en of er zones zijn met 
slechte circulatie of geblokkeerde kranen. 
 
 
 
 

 
2.2. Volumetrische massa van waterige oplossingen v an GREENWAY®  NEO bij 20°C (in 

kg/dm 3) 
 

Concentratie GREENWAY® NEO 
(volumeprocent) 

Volumetrische massa van de oplossing  
kg / dm3 

20 1,014 

25 1,018 

30 1,023 

35 1,026 

40 1,030 

45 1,034 

50 1,038 

55 1,042 

60 1,044 

65 1,048 

70 1,050 
  Normatieve referenties: AFNOR NF R 15-602-1 / ASTM D 1122 
 

De dichtheid die wordt afgelezen op de juiste densimeter komt zeer nauw overeen met de volumetrische massa 
bij 20°C. 
Onder en boven deze temperatuur zou een densimeter met temperatuurcorrectie moeten worden gebruikt. 
 

2.3. Kookpunten van de waterige oplossingen van GRE ENWAY® NEO (en °C) 
 

Concentratie GREENWAY® NEO 
(volumeprocent) 

20 30 40 50 60 70 

Kookpunt (in °C) 101 102 103 104 106 109 
Normatieve referenties: AFNOR NF R 15-602-4 / ASTM D 1120 
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2.4. Volumetrieche massa afhankelijk van de tempera tuur van GREENWAY ® NEO (in 
kg/dm 3) 

 

Concentratie 
GREENWAY® NEO 

(volumeprocent) 
30 40 50 55 60 65 70 

Temperatuur in °C  
-50 BEVRIEZINGSGEBIED 1,079 
-40  1,072 1,074 
- 30  1,066 1,066 1,070 1,072 
- 20  1,059 1,062 1,064 1,068 1,070 
- 10 1,035 1,042 1,053 1,056 1,058 1,062 1,064 

0 1,030 1,037 1,048 1,051 1,053 1,057 1,059 
10 1,025 1,032 1,043 1,046 1,048 1,052 1,054 
20 1,023 1,030 1,038 1,042 1,044 1,048 1,050 
30 1,020 1,026 1,033 1,037 1,039 1,043 1,045 
40 1,017 1,023 1,029 1,032 1,036 1,040 1,042 
50 1,014 1,020 1,027 1,031 1,033 1,037 1,039 
60 1,011 1,017 1,024 1,028 1,030 1,034 1,036 
70 1,008 1,014 1,021 1,025 1,027 1,031 1,033 
80 1,005 1,011 1,018 1,022 1,024 1,028 1,030 
90 1,001 1,007 1,014 1,018 1,020 1,024 1,026 
100 0,998 1,004 1,011 1,015 1,017 1,021 1,023 

Bibliografische gegevens. 
 

2.5. Kinematische viscositeit van de waterige oplos singen van GREENWAY ® NEO  (in 
centistokes cSt)*  

Concentratie 
GREENWAY® NEO 

(volumeprocent) 
30 40 50 55 60 65 70 

Temperatuur in °C  
-50 BEVRIEZINGSGEBIED 860,79 
-40  325,98 386 
- 30  84,61 116,65 142,98 169,30 
- 20  29,52 41,79 56,14 67,17 78,19 
- 10 8,97 12,67 19,21 22,48 29,59 34,64 39,68 

0 5,43 7,58 11,94 13,04 16,95 19,46 21,98 
10 3,51 4,85 7,06 8,14 10,44 11,81 13,17 
20 2,42 3,30 4,52 5,52 6,88 7,69 8,49 
30 1,76 2,37 2,89 3,76 4,80 5,31 5,81 
40 1,34 1,78 2,23 2,83 3,53 3,87 4,21 
50 1,07 1,40 1,76 2,24 2,70 2,94 3,18 
60 0,86 1,13 1,51 1,78 2,15 2,32 2,50 
70 0,73 0,94 1,19 1,48 1,74 1,88 2,02 
80 0,63 0,79 1,0 1,25 1,45 1,56 1,66 
90 0,53 0,67 0,88 1,05 1,22 1,31 1,39 
100 0,46 0,57 0,74 0,90 1,03 1,10 1,16 

Bibliografische gegevens. 
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2.6. Specifieke warmte van de waterige oplossingen van GREENWAY ® NEO (en kJ. kg -1.K-1)* 
 

Concentratie 
GREENWAY® NEO 

(volumeprocent) 
30 40 50 55 60 65 70 

Temperatuur in °C  
-50 BEVRIEZINGSGEBIED 2,16 
-40  2,43 2,25 
- 30  2,94 2,69 2,52 2,35 
- 20  3,23 3,05 2,78 2,62 2,45 
- 10 3,89 3,63 3,31 3,13 2,88 2,72 2,55 

0 3,95 3,70 3,39 3,22 2,97 2,81 2,66 
10 4,02 3,77 3,47 3,31 3,07 2,91 2,76 
20 4,07 3,84 3,55 3,39 3,16 3,01 2,86 
30 4,13 3,91 3,63 3,48 3,25 3,11 2,97 
40 4,20 3,98 3,71 3,57 3,35 3,21 3,07 
50 4,26 4,05 3,79 3,65 3,44 3,31 3,17 
60 4,33 4,12 3,88 3,74 3,54 3,41 3,27 
70 4,39 4,18 3,96 3,83 3,63 3,50 3,38 
80 4,45 4,25 4,04 3,92 3,73 3,60 3,48 
90 4,52 4,32 4,12 4,00 3,82 3,70 3,58 
100 4,58 4,39 4,20 4,09 3,91 3,80 3,68 

Bibliografische gegevens 
 

2.7. Warmtegeleidingsvermogen van waterige oplossin gen van GREENWAY ® NEO (in W.m -

1.K-1)* 
 

Concentratie 
GREENWAY® NEO 

(volumeprocent) 
30 40 50 55 60 65 70 

Temperatuur in °C  
-50 BEVRIEZINGSGEBIED 0,326 
-40  0,303 0,333 
- 30  0,335 0,320 0,319 0,317 
- 20  0,357 0,345 0,328 0,327 0,325 
- 10 0,429 0,395 0,366 0,353 0,336 0,334 0,332 

0 0,442 0,406 0,375 0,361 0,343 0,340 0,337 
10 0,454 0,415 0,382 0,368 0,348 0,345 0,342 
20 0,465 0,424 0,389 0,374 0,353 0,349 0,346 
30 0,476 0,432 0,394 0,379 0,358 0,353 0,348 
40 0,485 0,439 0,399 0,383 0,361 0,356 0,350 
50 0,493 0,445 0,403 0,387 0,364 0,358 0,352 
60 0,500 0,450 0,406 0,389 0,365 0,359 0,352 
70 0,506 0,454 0,408 0,391 0,367 0,359 0,352 
80 0,512 0,457 0,409 0,392 0,367 0,359 0,352 
90 0,516 0,459 0,409 0,392 0,367 0,359 0,350 
100 0,519 0,460 0,409 0,392 0,366 0,357 0,349 

Bibliografische gegevens 
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2.8. Bescherming van metalen door GREENWAY ® NEO in waterige oplossing  
 

Deze tests werden uitgevoerd op GREENWAY® NEO verdund tot 33% volume in synthetisch corrosief water. Ter 
informatie geven wij in de tabel de prestatie-eisen volgens de normen AFNOR NF R 15-601 en ASTM D 3306 
voor energiedragers. 
 

 

 

Metalen  
Gewichtsverlies(mg / 

proefbuis) 
Grenswaarden van de 

normNF R 15-601 
Grenswaarden van de 

normASTM D 3306 

Koper + 2 [- 5 ; +5] [- 10 ; +10] 

Soldeersel + 3 [- 5 ; +5] [- 30 ; +10] 

Messing + 2 [- 5 ; +5] [- 10 ; +10] 

Staal + 1 [- 2,5 ; +2,5] [- 10 ; +10] 

Gietijzer + 2 [- 4 ; +4] [- 10 ; +10] 

Aluminium + 7 [- 10 ; +20] [- 30 ; +30] 
Normatieve referenties testmethodes: AFNOR NF R 15-602-7 / ASTM D 1384 
 
 
* De gegevens die worden weergegeven in paragraaf 2 van dit document zijn louter informatief en vormen geenszins 

een verkoopvoorwaarde. 

 
 
 
3. DRUKVERLIES  
 

 

Bij het gebruik van een antivriesoplossing in een koelcircuit bij positieve en vooral bij negatieve temperaturen, 
moet men rekening houden met de viscositeit van de waterige oplossing voor de berekening van het drukverlies. 
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Meer informatie vindt u op onze website: 

http://www.climalife.dehon.com/ 

 Copyright© 2018 - dehon service SA - Alle rechten voorbehouden. 

De informatie in dit productgegevensblad is het resultaat van ons onderzoek en onze ervaring. Het wordt te goeder trouw verstrekt maar kan in geen geval een garantie onzerzijds betekenen, noch onze 
aansprakelijkheid inroepen, met name indien rechten van derden overtreden worden, of indien gebruikers van onze producten de betreffende regelgevingen overtreden. 

 

4. VOORZORGEN BIJ INGEBRUIKNAME  
 

4.1. Reinigen van de installatie 
 

Indien er overvloedige afzetting is van metaaloxiden 
is het ten zeerste aangeraden om de installaties 
grondig te reinigen met met Dispersant D* alvorens 
ze te vullen met  GREENWAY® NEO. 

 
De werkwijze is als volgt: 
- de installatie snel ledigen aan het laagste punt 

nadat men het water gedurende 1 à 2 uur heeft 
laten circuleren. 

- een oplossing van 20 g/liter water "dispersant D*"  
klaarmaken en in de installatie aanbrengen 

- het product gedurende minstens 2 uur laten 
circuleren, 

- de installatie snel ledigen aan het laagste punt. 
- overvloedig en zorgvuldig met water naspoelen tot 

men helder water krijgt en de pH in de buurt van 7 
(± 0,5) komt. 

 
Soms, afhankelijk van de staat van het circuit, kan een 
tweede reinigingsbeurt noodzakelijk zijn.  
Na elke reiniging is het van belang om de leidingen te 
ledigen en met water na te spoelen. 
 
Nota: indien zich er ketelsteen zou hebben afgezet in de 
installatie en er duidelijk oxidatie met korstvorming is 
opgetreden, is het aan te raden om ze vooraf te 
behandelen met een oplossing van water met 
'désoxydant P*'  (+/- 100 g/l ) en dit mengsel gedurende 
2 uur op 50°C laten circuleren. Na het ledigen kan men 
overgaan tot de behandeling met 'dispersant D*'  
volgens de hierboven beschreven methode. 
 
 

* Gecommercialiseerd door Climalife. 

 
4.2. Aanbevelingen en aanbrengen van GREENWAY ® NEO in de installatie.  
 

 
Om een betere homogeniteit te krijgen is het aan te 
raden om eerst het mengsel te maken alvorens het 
in de installatie te brengen, en om hiervoor een 
gepaste pomp te gebruiken die aangesloten wordt 
op het punt waar de installatie geledigd wordt. 
 
In de praktijk zou de minimale concentratie 33 
volumeprocent moeten bedragen voor een 
doeltreffende corrosiebescherming. 

Aangezien de oplossingen met  1,3-propaandiol van 
plantaardige oorsprong een hogere 
bevochtigingscapaciteit hebben dan water alleen, is 
het raadzaam om de compatibiliteit van de 
dichtingen van de installatie met dit product ( in het 
bijzonder de poreuze dichtingen zoals papier, vlas, 
etc.) na te gaan. 
 
Bij het vullen van een installatie kan het nodig zijn de 
dichtingen en verbindingsstukken opnieuw aan te 
spannen om lekken te vermijden.  
 

Rekening houdend met de verschillende materialen 
die in de installaties gebruikt worden 
(warmtewisselaars, leidingen, dichtingen, ...) is het 
raadzaam om contact op te nemen met de fabrikant 
om na te gaan of de gebruikte materialen compatibel 
zijn met 1,3-propaandiol van plantaardige oorsprong. 

Men mag geen gegalvaniseerd staal gebruiken in 
combinatie met GREENWAY® NEO. 
 
Het wordt aanbevolen om tijdens 
onderhoudswerkzaamheden (minstens één keer per 
jaar) de concentratie GREENWAY® NEO te 
controleren door middel van  een APC analyse, om 
dichtslibben te voorkomen. 
 

De meegedeelde gegevens (viscositeit, specifieke 
warmte, ...) zijn bedoeld voor de gebruiker bij de 
ingebruikname van het product. Het is zijn 
verantwoordelijkheid om alle berekeningen 
(drukverlies) die nodig zijn voor de goede werking 
van de installatie, uit te voeren. 
 

 


