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         VIN-FP-484/008 

GREENWAY® NEO HEAT PUMP -25 is een KANT-EN-KLARE 
warmtedragende vloeistof op basis van PROPAANDIOL 1,3 uit 
hernieuwbare grondstoffen van plantaardige oorsprong en corrosie-
inhibitoren, in het bijzonder geschikt voor geothermische 
(sensorencircuits) en aerothermische lucht/water warmtepompen. 

 
 
Eigenschappen van GREENWAY® NEO HEAT PUMP -25: 

 
De gebruikte grondstof, 1,3-propaandiol, is afkomstig van plantaardige, alternatieve bronnen en biedt 
het voordeel dat het gevaar voor bodemvervuiling en luchtvervuiling bij lekken in het systeem sterk 
beperkt wordt. 
 
De formulering, zonder biocide of vluchtige organische stoffen, is vrij van Borax, een additief dat als 
giftig is ingedeeld volgens de 30e Europese ATP (Adaptation to Technical Progress) 
 
GREENWAY® HEAT PUMP zorgt voor een doeltreffende bescherming tegen vorst en tegen corrosie 
van de in het circuit aanwezige metalen (staal, aluminium, koper, messing, soldeersel, enz.). Het 
voorkomt tevens slibvorming in de circuits en verstopping van de ondergrondse circuits. 
 
De anticorrosieve technologie op basis van geneutraliseerde carboxylzuren, zonder fosfaat, nitriet of 
amine, wordt organisch genoemd. Deze anticorrosiemiddelen bieden een langdurige bescherming 
tegen corrosie. 
 
GREENWAY® HEAT PUMP -25 is bacteriostatisch (remt de ontwikkeling van bacteriën in de circuits). 
 
De basisformulering van GREENWAY® NEO HEAT PUMP -25 is goedgekeurd door het Franse 
Directoraat-Generaal van de Gezondheid, na advies van de ANSES (Frans agentschap voor 
voedselveiligheid), als warmtedragende vloeistof voor de thermische behandeling van systemen voor 
productie van water voor sanitaire doeleinden bij enkelvoudige uitwisseling. Het is eveneens 
goedgekeurd door Belgaqua, de Belgische federatie voor de watersector, conform de norm NBN-EN 
1717 als vloeistof categorie 3.  
     
Zowel een kant-en-klare oplossing als geconcentreerd product zijn beschikbaar:  
 

GREENWAY® HEAT PUMP -25: vriespunt -25°C 
 
 

 
 Neem contact met ons op voor het geconcentreerd product 

GREENWAY® NEO HEAT PUMP -25 

 
Niet-contractuele foto 
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GREENWAY® HEAT PUMP -25 

1. FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN VAN GREENWAY® NEO HEAT PUMP -25 
 
Aspect  ......................................................................................................................... groene vloeistof 
 
pH (AFNOR NF T 90 008 / ASTM D 1287)  ....................................................................... 8 tot 8,4 
 
 
Alkalische reserve (AFNOR NF T 78-101 / ASTM D 1121) 
(ml HCI N/10 voor 20 ml de GREENWAY® NEO HEAT PUMP -25)  .......................... ≥ 3 ml 
 

Vriespunt °C (AFNOR NF T 78-102 / ASM D 1177) ..........................................................  - 25  2°C 
(Vorming van kristalachtige brij en niet van een compacte massa) 
 

Kookpunt °C (AFNOR NF R 15-602-4 / ASTM D 1120) ....................................................  104  2°C 
 
Voor gebruik bij temperaturen boven het kookpunt, dient GREENWAY®  NEO HEAT PUMP -25 uitsluitend in 
gesloten, waterdichte en onder druk staande circuits te circuleren om koken te vermijden. 
 
 

 

Temperatuur 
°C 

Volumieke massa 
(kg/m3) 

Kinematische 
viscositeit (in 

centistokes cSt) 

Specifieke warmte 
(kJ.kg-1.K-1)  

Warmtegeleiding 
(W.m-1.K-1) 

- 20 1.058 29,5 3,26 0,359 

- 10 1.052 19,1 3,34 0,369 

0 1.047 11,6 3,42 0,377 

< 10 1.042 6,6 3,50 0,385 

< 20 1.037 4,3 3,58 0,392 

< 30 1.032 2,7 3,66 0,397 

< 40 1.029 2,1 3,74 0,402 

< 50 1.026 1,6 3,82 0,406 

< 60 1.023 1,5 3,90 0,409 

< 70 1.020 1,1 3,98 0,412 

< 80 1.017 0,90 4,06 0,413 

< 90 1.013 0,80 4,14 0,413 

< 100 1.010 0,70 4,22 0,413 

< 110 1.008 0,60 4,31 0,415 

< 120 1.006 0,60 4,39 0,416 

< 130 1.003 0,50 4,47 0,417 

< 140 1.001 0,50 4,55 0,417 

< 150 998 0,50 4,63 0,415 

< 160 995 0,50 4,71 0,413 

< 170 991 0,50 4,79 0,410 

< 180 987 0,50 4,88 0,407 

< 190 983 0,30 4,96 0,402 

< 200 978 0,30 5,04 0,396 
Normatieve referenties: AFNOR NF R 15-602-1 / ASTM D 1122 (dichtheid) 
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GREENWAY® NEO HEAT PUMP -25 

Meer informatie vindt u op onze website: 
http://www.climalife.dehon.com/ 

 

 

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. 

 

 

2. BESCHERMING VAN METALEN MET GREENWAY® NEO HEAT PUMP -25 

 
Ter vergelijking geven wij in onderstaande tabel de respectieve corrosies ten opzichte van verschillende 
metalen, veroorzaakt door leidingwater en GREENWAY® NEO HEAT PUMP-25. 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 

 
 

3. DRUKVERLIES  
 
Wanneer GREENWAY® NEO HEAT PUMP -25 wordt gebruikt in een installatie, moet men rekening houden 
met de viscositeit van de oplossing voor de berekening van het drukverlies. 
 

4.  VOORZORGEN BIJ INGEBRUIKNAME GREENWAY® NEO HEAT PUMP -25 

 
Bij overvloedige afzetting van metaaloxiden is het 
ten zeerste aangeraden om de installaties grondig 
te reinigen met Dispersant D* alvorens ze te vullen 
met een mengsel van GREENWAY® NEO HEAT 
PUMP -25. 
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/l water "dispersant D*" 
maken en deze in de installatie inbrengen. 

- Het product minstens 2 uur laten circuleren. 
- Overvloedig en zorgvuldig met gewoon water 

naspoelen.  
 

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 zorgvuldig met water na te spoelen. 
 
 
Men mag geen gegalvaniseerd staal gebruiken in 
combinatie met GREENWAY® NEO HEAT PUMP   
-25.  
 
Een jaarlijkse controle van de GREENWAY® NEO 
HEAT PUMP -25 met een APC* analyse wordt 
aanbevolen. 
 
* Gecommercialiseerd door Climalife. 
 

* De gegevens die worden weergegeven in dit document zijn louter informatief en vormen geenszins een verkoopvoorwaarde. 

 

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

