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SAMENVATTING

In het kader van het BvM!PMP project "SCHADE-ANALYSE EN SCHADEPREVENTIE",
"Technieken voor schade-onderzoek in het veld" zijn in deelproject 1 "Consolideren van de
toestand na schade" matrices opgesteld die informatie bevatten over conserverings- en
reinigingsmiddelen.

Een lijst van in aanmerking komende middelen is opgesteld, de omvang van deze lijst is
beperkt door diverse gestelde randvoorwaarden. De informatie die in de matrices is verwerkt
heeft betrekking op verkrijgbaarheid, levering, bet gebruik van de middelen en het effect van
de middeten op diverse materialen. Tevens zijn procedures opgesteld die een beknopte
gebmiksaanwijzing van de betreffende middelen bevatten. Tenslotte is een aanbeveling gedaan
voor bet samenstellen van een onderzoekskoffer die te gebruiken is in bet veld.

Opgemerkt dient te worden dat in her project "SCHADE-ANALYSE EN
SCHADEPREVENTIE" een beperkt aantal middelen en methoden is beoordeeld. De selectie
heeft plaatsgevonden op basis van bekendheid bij de deelnemers. Hoewel (met name in de
conclusies) diverse middelen benoemd worden met een merknaam, is het bekend dat er veelal
gelijkwaardige altematieven bestaan van andere leveranciers. Het is nadmkkelijk niet de
bedoeling om deze middelen (met deze conclusies) buiten te sluiten.
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1 INLEI~ING

I. 1 Al~emeen

Wanneer een onderzoeker in het veld met een schade wordt geconfronteerd dan zal na een
eerste beoordeling en het bespreken van de situatie en de achtergronden met belanghebbenden
moeten worden overgegaan tot actie. Na het uitvoeren van het onderzoek ter plekke kan op
een gegeven moment worden besloten tot het uitnemen van proefstukken voor verder
onderzoek in het laboratorium. Het spreekt voor zich dat breukvlakken hierbij een belangrijk
onderzoeksobject zijn. Breukvlakken zijn echter uitermate kwetsbaar. Door een verkeerde
handeling is het zeer wel mogelijk voor het onderzoek essenti~le informatie onherstelbaar
beschadigen.

Het is dientengevolge noodzakelijk breukvlakken tijdens monstername, transport en opslag
zeer zorgvuldig te behandelen en zoveel mogelijk te beschermen. Hierbij valt te denken aan
stofvrije verpakkingen, beschermende atmosfeer zoals stikstof en het uitsluiten van grote
temperatuurschommelingen. Ook kan bet zinvol zijn breukvlakken te voorzien van een
beschermende coating. In bet algemeen is dit voor metaalbreuken makkelijker dan voor
kunststotbreuken. Hier kan het aanbrengen van coatings gewenst danwel ongewenst zijn.
Beschermen van breukvlakken heeft voor- en nadelen. Enerzijds wordt door een
beschermende coating beschadiging voorkomen, waarbij in bet algemeen geldt dat een laag
die betere bescherming biedt meestal moeilijk te verwijderen is. Anderzijds kan juist de
verwijdering van deze laag m.b.v, een reinigingsmiddel schade aan het breukvlak veroorzaken
waardoor mogelijk belangrijke details verloren gaan.

Het niet beschermen wordt vaak ingegeven door de aanwezigheid van be~vijsmateriaal op het
breukvlak in de vorm van corrosieprodukten of een oxidefilm. Voor de bewijsvoering moet de
op de monsters aangetroffen situatie onveranderd behouden blijyen..

Om ter plekke een oordeel te vormen worden monsteroppervlakken soms voorzichtig
schoongeveegd. Bij kunststoffen kan dit al voldoende zijn om fractografische details
onherstelbaar te beschadigen of zelfs volledig uit te wissen. Constructiematerialen hebben ten
opzichte x(an conserverings- en reinigingsmiddelen elk een bepaalde gevoeligheid.
Kunststoffen zijn hierbij het meest kwestbaar. Daar komt nog bij dat in veel gevallen in de
eerste fase van een onderzoek nog niet bekend is welke materialen zijn toegepast.

De onderzoeker moet dus in het veld een afweging kunnen maken tussen beschermen of niet
beschermen en reinigen ofjuist niet reinigen. Bovendien moet kunnen worden besloten welke
mate van bescherming wordt vereist voor de tijd tussen monstername en vervolgonderzoek. In
de uitmsting moeten dus een aantal "veilige" middelen met een breed toepassingsspectrum
zijn opgenomen. Een voorwaarde is dan wel dat de aard van het rniddel, bet gedrag van bet
middel t.a.v, verschillende materialen en bet type c.q. chemische samenstelling van het middel
bekend is.
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1.2

2.1

Doelstellin~en

Bovenstaande overweg~ngen leiden tot de volgende doelstellingen voor dit deelproject:

ldentit]ceren van middelen voor het beschermen van breukvlakken;
Identificeren van middelen voor her reinigen van te onderzoeken oppervlakken;
Her verkrijgen van een overzicht van de belangrijkste eigenschappen en beperkingen van
de geselecteerde middelen:
Her vinden en zonodig opstellen van procedures voor opslag, transport en gebruik.

De geselecteerde middelen dienen geschikt te zijn voor meerdere (groepen) materialen en
veilig te zijn t.a.v, gebruik.

WERKWIJZE

AIg.emeen

Allereerst zullen de diverse, veel gebruikte, constructiematerialen worden ingedeeld in diverse
clusters, waarbij de materialen die zijn ingedeeld in ~n cluster een overeenkomend gedrag
vertonen t.a.v, diverse chemicali~n (conserverings- en reinigingsmiddelen). Vervolgens zal een
lijst van conservering- en reinigingsmiddelen worden bepaald die allen voldoen aan nader te
omschrijven randvoorwaarden (pnmaire criteria). De definitieve lijst zal maximaal 25
middelen omvarten. Opgemerkl client te worden dat in het kader van bet project "SCHADE-
ANALYSE EN SCHADEPREVENTIE, Technieken voor schade-onderzoek in het veld" een
beperkt aantal middelen en methoden is beoordeeld. De selectie heeft plaatsgevonden op basis
van bekendheid bij de deelnemers. Hoewel (met name in de later in dit rapport omschreven
conclusies) diverse middelen benoemd worden met een merknaam, is het bekend dat er veelal
gelijkwaardige alternatieven bestaan van andere leveranciers. Her is nadrukkelijk niet de
bedoeling om deze middelen ~ met deze conclusies) buiten te sluiten.
Voor elk middeI zal de aard van her middet, bet gedrag van bet middel t.a.v, verschillende
materialen en her type c.q. chemische samenstelling van het middel in kaart worden gebracht.
Deze beoordelingscriteria zulien de zgn. secundaire beoordelingscriteria worden genoemd. De
gegevens worden verkregen via produktspecificaties, informatie van leveranciers,
laboratoriumproeven en literatuur. De verzamelde gegevens zullen per materiaalcluster worden
samengevat in een matrix. Aan de hand van diverse noten en procedures zullen de matrices
worden toegelicht. ]~enslotte zal een voorstei worden gedaan dat betrekking zal hebben op de
samenstelling van een in het veld te gebruiken onderzoekskoffer.



Stork FDO

TSP 96-001R2
blad 6 van 39

2.2 Randvoorwaarden

De op te stellen lijst met in aanmerking komende middelen kan uiteraard niet uitputtend zijn.
Hierdoor zullen in eerste instantie criteria moeten worden bepaald voor het opzoeken van
middelen en in t~veede instantie criteria moeten worden bepaald voor het al dan niet opnemen
van het middel in de matrices. Deze criteria worden de zgn~ primaire criteria genoemd.
Slechts middelen die aan deze criteria voldoen worden beoordeeld op de secundaire beoor-
delingscriteria. De primaire criteria zullen niet al te beperkend van aard zijn, waardoor het
mogelijk is dat een omvangrijke lijst van middelen wordt verkregen. Beperken van de omvang
is altijd nog mogelijk aan de hand van de secundaire beoordelingscriteria. De primaire criteria
zijn de volgende:

Criteria voor her opzoeken van middelen

De herkomst moet te aehterhalen zijn;
Er moet informatie beschikbaar zijn;
Alleen middelen en/of informatie die direct bij de werkgroepteden of birmen een van te
voren te stellen termijn via de Contactgroep Fractografie beschikbaar zijn.

Criteria voor her opnemen in de matrix

Specifieke middelen geschikt voor ~6n enkel materiaal worden niet opgenomen.

3

3.1

3.1.1

Vaststellen materiaalclusterin~ en secundaire beoordelingscriteria

De doelstelling van deze taak van deelproject 1 is het verkrijgen van overzichten voor:

het effect van reinigings-/conserveringsmiddelen op de te behandelen materiaalgroepen;
de belangrijke eigenschappen van geselecteerde reinigings-/conserveringsmiddelen;
de belangrijkste gebruiksaspecten van geselecteerde reinigings-/conserveringsmiddelen;
de belangrijkste beperkingen van geselecteerde reinigings-/conserveringsmiddelen.

Hiertoe zijn allereerst clusters van relevante materiaalgroepen bepaal& Vervolgens is een lijst
van secundaire beoordelingsaspecten samengesteld. In een later stadium van deelproject 1 zal
elk geselecteerd reinigings-/conserveringsmiddel worden beoordeeld t.a.v, de lijst van
secundaire beoordelingsaspecten. Om onderscheid ann te brengen in de relevantie van de
diverse beoordelingsaspecten zijn deze geklasseerd naar prioriteit per materiaalcluster.
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Materiaalclustering

T.a.v. de metalen is de volgende clustering vastgesteld:

Ongelegeerd en laaggelegeerd staal:
Roestvaste stalen;
Nikkellegeringen;
Aluminium en aluminiumlegenngen;
Koper en koperlegeringen.

Vanwege de diversiteit van de voorkomende kunststoffen is besloten om de matrices slechts in
~e vullen voor een drietal algemene clusters:

Thermoplasten;
Thermoharders;
Elastomeren

Binnen de groep thermoplasten wordt een verdieping aangebracht bestaande uit enkele reel
voorkomende thermoplasten, te weten PE, PP, PVDF. PA 6.6, PEI, PVC, UHMWPE en
PTFE. Hier wordt als voigt mee om gegaan:

Voor de groep thermoplasten ~vordt in de secundaire beoordelingscriteria per midde]
ver~vezen naar een tabel waarin per materiaalgroep alleen is aangegeven of het middel
veilig is of niee
Voor de uitwerking hiervan wordt een werkdocument opgesteld waarin per materiaal de
resistentie tegen algemeen voorkomende chemische stoffen wordt beoordeeld (bestendig-
heidstabel I. Hierbij worden vooral de schadelijke stoffen emil gelicht. De gegevens
hiervoor worden ontleend aan handboeken en inzichten van Kon./Shell en Akzo-Nobel;
Voor de matrix wordt een middel veilig geacht als bekend is dater geen schadelijke
stoffen in voorkomen of als de schadelijke stoffen binnen de normale verwerkingstijd van
het middel bewezen geen schade toe te brengen. Willen leveranciers hierover geen
mededelingen verstrekken dan wordt het middeI uit de matrix verwijderd en zal dus
waarschijnlijk binnen de contactgroep Fractografie niet meer worden aangeschaft. De
onderzoekers worden geacht dit aan de betreffende leveranciers te melden.

Seeundaire beoordelingscriteria en prioriteitenstelling algemeen

De hoofdgroepen waarin de secundaire beoordeIingsaspecten ~vorden onderverdeeld en
gecodeerd als volgt:

A: Levering/verkrijgbaarheid;
B: Compatibiliteit met her te onderzoeken materiaak
C: Gebruik;
D: Omgewng;
E: Overige.
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Voor de totale lijst van beoordelingscriteria zijn een viertal tabellen vervaardigd. De aspecten
uit categorie C, Den E zijn samengevoegd in 1 categorie "Gebruik". Deze vier tabellen
tezamen vormen de horizontale as van de later in te vullen matrix. De matrix zal worden
mgevuld voor de onder paragraaf materiaalclustering genoemde groepen van materialen. Dit
betekent 5 matrices voor de metalen en 3 matrices voor de kunststoffen. De groep
thermoplasten wordt hierbij behandeld zoals hiervoor aangegeven.

Tegelijkertijd is in de vier tabellen de prinriteitenstelling van de beoordelingsaspeeten
aangegeven.

T.a.v. de prioriteitenstelling liggen o.a. de volgende punten ten grondslag.

1. De middelen zijn primair bedoeld voor bescherming en/of reiniging van breukvlakken.
Hierdoor lijkt her logisch om aan de aspecten genoemd in hoofdgroep Been hoge prioriteit
te stellen.

2. Tevens dient een hoge prioriteit aan het aspect D: gevoeligheid voor degradatie en E:
interferentie met ander onderzoek gesteld te worden.

De snelheid waarmee een middel beschikbaar kan zijn in bijv. spoedgevallen is van belang,
vandaar dat hoofdgroep A een hoge prioriteit gesteld dient te worden. T.a.v.
beschikbaarheid is zowel her fysiek aanwezig zijn van het middel als bet aan~vezig zijn van
produktspecificaties t.a.v, toepassing van belang.

De aspecren die betrekking hebben op veiligheid voor milieu en mens zijn wel relevant
maar met van belang voor de kwaliteit van bescherming en/of reiniging van een breukvlak.
T.a.v. dit primaire doel dienen aan de genoemde aspecten geen hoge prioriteiten gesteld te
worden. Om de veiligheid te waarborgen kunnen eenvoudigweg maatregelen worden
voorgeschreven en in acht ~vorden genomen. De keuze van een middel dient hiervan niet
direct af te hangen.

5. Aspecten t.a.v, houdbaarheid zijn slechts van belang i.v.m, te bestellen en te gebmiken
hoeveelheden. Geen hoge prioriteit.

6. Aspecten t.a.v, gebruikersgemak zijn van belang i.v.m, toepasbaarheid door meerdere,
eventueel minder ervaren personen. T.a.v. bet primaire doel is de prioriteit laag.

T.a.v. enkele produkteigenschappen zoals vlampunt, enz. hoeft geen hoge prioriteit te
worden gesteld. Deze aspecten kunnen wel als een snort boolean (goed/afkeur) t.a.v.
gebruik in een bepaalde situatie worden gebruikt.
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8. Het stellen van de prioriteiten geldt algemeen voor alle materiaalgroepen. Hieronder wordt
een overzicht gegeven van gestelde prioriteiten in de vorm van matrices. De prioriteiten
zijn gesteld op twee niveaus, hoog (H) en laag (L). Een aantal beoordelingsaspecten zijn
onderverdeeld in subaspecten. De subaspecten zijn in de matrices al dan niet gemerkt met
een x. Her merken met een x betekent dat de informatie die bet subaspect oplevert van
essentieel belang is om met her middel te kunnen werken, onathanketijk van de prioriteit
die aan her aspect, ~vaaronder bet subaspect valt, is gesteld.
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3.2

3.2.1

Vaststellen liist van middelen

De doelstelling van deze taak van deelproject 1 is bet verkrijgen van een overzicht van
middelen voor bet beschermen van breukvlakken en reinigen van te onderzoeken
oppervlakken. Hiertoe is eerste een "brain-storm" sessie gehouden waarbij alle mogelijke
middelen zijn weergegeven. Nogmaals wordt opgemerkt dat de selectie heeft ptaatsgevonden
op basis van bekendheid bij de deelnemers en dat het nadmkkelijk niet de bedoeling is om
gelijkwaardige altematieven van andere leveranciers buiten te sluiten. Vervolgens is deze lijst
bewerkt om het totaal aantal middelen te reduceren tot 20-25 soorten. In deze paragraaf
worden ongefilterde lijsten weergegeven waarin een aantal reinigingsmiddelen en
conserveringsmiddelen zijn genoemd welke mogelijk in aanmerking komen voor opname in
de matrix Een onderverdeling t.a.v, de toepasbaarheid van de middeten voor metalen of
kunststoffen is niet gemaakt. De middelen zijn allen algemeen toepasbaar maar hebben allen
ook hun beperkingen. Deze details ~vorden later onder de secundaire beoordelingsaspecten in
de diverse matrices vermeld.

3.2.2 Ongef!lterde lijst van middelen

Conserveringsmiddelen

MC 10 (Recontec);
Dinitrol 81 (Mavom);
Dinitrol 41 (Mavom);
Dinitrol VCI (Mavom);
Diverse Dinitrol-produkten van Mavom;
CRC SP 400 AE
Molykote Metal Protector Plus;
Zuurvrije vaseline (Kroon Oil);
Afdichten in gasdichte omgeving gevuld met inert gas zoals N2 of Ar;
Vochtvrije omgeving d.m.v, ontvochtigers;
Donker bewaren (geen UV-straling);
Bewaren bij bepaalde T;
Tochtvrije en schone omgeving (erosie-vrij);
Holts LPS;
Ondergedompeld bewaren in olie-achtige produkten, ethanol of spiritus (kunststoffen);
ML-middelen (anti-roestprodukten) zoals

Tectyl van Valvoline;
Teroson van Rhiwa Hartomex;
Dinol van Dinol;

Waxoil (Finnigan);
Vinomit (te verwijderen met aceton, Shell);
Metallographic spray Struers (te verwijderen met aceton, Shell);
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Waterverdringende conserveringsmiddelen zoals:
Shell ENSIS Vloeistof C, D, E, G, en H;
Shell Conserveringsolie AC;
Shell Conserveringscompound;
Castrol SafeCoat DW 30;
Castrol Rustito DWX 21, DWX 30, DWX 31, DWX 32, DWX 40;
Castrol Rustilo I50, 635, DWF;
Castrol TARP;
Esso Rust-Ban 335, 623;
Esso Rustsolve G;

Roest~verende produkten zoals:
Shell Fluid S 9365;
Shell Calibration Fluid B;
Shell ENSIS motorolie 30;
Shell OTINA Compound C;
Shell VPI 280 Poeder;
Shell VSI Concentraat 8235;
Esso Rost-Schutz 391 (paraffinische minerale olie);
Esso Rust-ban 310;
Esso Rust-Ban 393, 397;
BP Stemkor 140, 161, 171, 178, 195;

Relniglngsmiddelen

Water;
Luchtdruk;
Hoge dmk reiniger;
Roestverwijderingsmiddel: 350 ml H20 + 650 ml HC1 + 2 gr Hexamine;
DIP;
ENDOX 214 (Shell);
Surtec (Fokker);
20 gr Sb203 + 50 gr SnCI2 + 1 ltr HCI (1:19) (TNO);
Plastic replica + cellulose acetaat (TNO);
Ultrasoon reinigen in combinatie met: - Branson industrial strength cleaner;

- Branson oxide remover;
- Branson general purpose cleaner;
- ethanol;

Benzeen;
Benzol;
Methyleenchloride;
Ethylether;
Aceton;
Replica-folie + aceton;
Ethylacetaat;
Ethanol;
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3.2.3

Wasbenzine;
Terpentine;
Thinner;
Petroleum;
Diesel olie;
NPU (Matcon);
Remover t.b.v, penetrant onderzoek;
Spiritus;
Diverse zuren (HC1, H2SO4, I-IF, HNO3);
Nebol 2000 (Recontec);
MC2 dewatering (Recontec);
MC4 (Recontec);
MC6 (alkalische poeder t.b.v, ontroesten (Recontec)
MC11A en MC11C (Recontec);
Kalcinol (Recontec);
Alkalische Blauwe Zeep (Recontec);
Groene zeep;
Garage zeep met licht abrasief middel (Procar, Swarfega, Dreumex);
Diverse soorten afwaszeep;
NaOH-oplossing;
Supercleaner (Mavom);
Ver~varmen in een thermostaatbad in een bepaald medium;
Neutral Clean A1 (Mavom);
Borstelen (plastic- of staalborstel) al dan niet in combinatie met een stereomicroscoop;
Schrapen al dan niet in combinatie met een stereomicroscoop;
Ansep TAP (Henkel), alkalisch, desinfecterend;
Ansep 1000 (Henkel), alkalisch, desinfecterend;
Horolith 283 (Henkel), sterk zuur;
Topax 52-S (Henkel), zuur.

Filtering

De hierboven weergegeven lijst is gefilterd tegen de randvoorwaarden zoals genoemd in
paragraaf 2.2, waardoor in principe alleen hog maar middelen in de lijst voorkomen die
voldoen aan de zoekcriteria en de criteria voor opname in de matrix.



Sto~k £DO

TSP 96-001R2
blad 15 van 39

Conserveringsmiddelen na filtering tegen de randvoorwaarden, par 2.2

MC 10 (Recontec);
Dinitrol 8i (Mavom);
Dinitrol 41 (Mavom);
Dinitrol VCI (Mavom);
Diverse Dinitrol-produkten van Mavom;
CRC SP 400 AE
Molykote Metal Protector Plus;
Zuurvrije vaseline (Kroon Oil);
Holts LPS;
ML-middelen (anti-roestprodukten) zoals

Tectyl van Valvoline;
Teroson van Rhiwa Hartomex;
Dinol van Dinol;

Waxoil (Finnigau);
Vinomit (te verwijderen met aceton, Shell);
Metallographic spray Struers (re verwijderen met aceton, Shell);
Waterverdringende conserveringsmiddelen zoals:

Shell ENSIS Vloeistof C, D, E, G, en H;
Shell Conserveringsolie AC;
Shell Conserveringscompound;
Castrol SafeCoat DW 30;
Castrol Rustilo DWX 21, DWX 30, DWX 3i, DWX 32, DWX 40;
Castrol Rustilo 150, 635, DWF;
Castrol TARP;
Esso Rust-Ban 335, 623;
Esso Rustsolve G;

Roestwerende produkten zoals:
Shell ENSIS motorolie 30;
Shell OTINA Compound C;
Shell VPI 280 Poeder;
Esso Rost-Schutz 391 (paraffinische minerale olie);
Esso Rust-ban 310;
Esso Rust-Ban 393, 397;
BP Stemkor 140, 16!, 171, 178, 195;
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Reinlglngsmiddelen na filtering tegen de randvoorwaarden, par 2.2

Water;
Luchtdruk;
Hoge druk reiniger;
Roestverwijderingsmiddel: 350 ml H20 + 650 ml HCI + 2 gr Hexamine;
DIP;
ENDOX 214 (Shell);
20 gr Sb203 + 50 gr SnC12 + 1 ltr HCI (1:19) (TNO);

Ultrasoon reinigenin combinatie met: - Branson industrial strength cleaner;
- Branson oxide remover;
- Branson general purpose cleaner;
- ethanol;

Benzeen;
Benzol;
Methyleenchloride;
Ethylether;
Aceton;
Replica-folie + aceton;
Ethylacetaat;
Ethanol;
Wasbenzine;
Terpentine;
Thinner;
NPU (Matcon);
Remover t.b.v, penetrant onderzoek;
Spiritus;
Diverse zuren (HC1, H2SO4, HF, HNO3);
Nebol 2000 (Recontec);
MC2 dewatering (Recontec);
MCllA en MCIIC (Recontee);
Alkalische Blauwe Zeep (Recontec);
Groene zeep;
Afwaszeep;
NaOH-oplossing;
Supercleaner (Mavom);
Neutral Clean A1 (Mavom);
Ansep TAP (Henkel), alkalisch, desinfecterend;
Ansep 1000 (Henkel), alkalisch, desinfecterend;
Horolith 283 (Henkel), sterk zuur;
Topax 52-S (Henkel), zuur.
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3.2.4 Voorstel aanvullende filtering

De totale lijst met middelen blijkt nu te bestaan uit 90 middelen hetgeen veel te omvangrijk
is. Gestreefd wordt naar een lijst van maximaal 25 middelen. Hiertoe dient het filter en
daarmee het resultaat van 1A en IB te worden uitgebreid. Hieronder worden voorstelten
gedaan waarmee bet filter zou kannen worden uitgebreid.

Uit een serie middelen met overeenkomstige werking I middel kiezen;
Geen middelen die door een onbekende g.ebmiker zetf zijn ontwikkeld, d.w.z, niet-
commerci~’le middelen worden niet behandeld;
Te specifieke oplosmiddelen die veel bij kunststoffen worden toegepast worden niet
behandeld daar deze in de bestendigheidstabel voorkomen.

3.2.5
Reaktie voorstel

Uitbreiding van het filter grijpt in de vooraf gestelde randvoorwaarden, par 2.2. Dit betekent
dat het resuttaat van bet opstellen van de randvoorwaarden herzien moet worden en opnieuw
dient te worden goedgekeurd door de werkgroep, hetgeen niet meer past in de tijdsplanning
van deelproject 1. Hierdoor is besloten een lijst van middelen op te stellen op basis van
persoonlijke voorkeur van de werkgroepleden. Dit heeft geleid tot een definitieve lijst van
middelen welke verder zal worden uitgewerkt in de matrices. Deze totale lijst bestaat uit 10
conserveringsmiddelen en 13 reinigingsmiddelen. Hiermee is bet resultaat van deze taak
definitief vastgesteld.

Definitieve lijst

Conserveringsmiddelen

Dinitrol 81
Dinitrol 4I
Dinitrol VCI
Molykote Metal Protector Plus
Zuurvrije vaseline (Kroon Oil)
Holts LPS
ML-middel: Tectyl van Valvoline;
Waterverdringende conserveringsmiddelen zoals:

Shell ENSIS Vloeistof C
Shell ENSIS Vloeistof H
Shell Concerveringscompound

N.B.: T.a.v. de olie-achtige, waterverdringende conserveringsmiddelen en roestwerende
middelen is gekozen om de Shell-produkten op te nemen in de matrix. Vanwege de
deelname’van Shell aan dit project kan de werkgroep op relatief eenvoudige wijze van
informatie worden voorzien t.a.v, deze middelen. Aangenomen mag worden dat
overeenkomstige middelen van andere merken dezelfde eigenschappen vertonen.
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3.3

3.3.1

Reinlglngsm~ddelen

Roestver~vijderingsmiddel: 350 ml H20 + 650 ml HCI + 2gr Hexamine
DIP
HTO: Hoge Temp. Oxide verwijderingsmiddel: 20 gr Sb203 + 50 gr SnC12 + 1 ltr HC1 (1:19)
US + Branson industrial strength cleaner
US + Branson oxide remover
Aceton
Replica-folie + aceton
Ethanol
Wasbenzine
NPU (Matcon)
Groene zeep
Supercleaner (Mavom)
Neutral Clean AI (Mavom)

Verzamelen van gezevens en invullen matrices

De doelstelling van deze taak van deelproject 1 is het samenstellen van matrices. In deze
matrices wordt de definitieve lijst van conserverings- en reinigingsmiddelen (par. 3.2)
beoordeeld t.a.v, een hele lijst secundaire beoordelingscriteria (par. 3.1). De lijst van middelen
vormt de verticale as van de matrix terwijl de lijst van secundaire beoordelingscriteria de
horizontale as vormt. In paragraaf 3.1 is een clustering van materialen vastgesteld. Aan de
hand hiervan zijn de metalen en kunststoffen onderverdeeld in diverse groepen. Binnen elke
groep zijn de eigenschappen van de diverse materialen vergelijkbaar.
In eerste instantie was bet voorzien om voor elke materiaalgroep een matrix in te vullen.
Tijdens invullen bleek dat slechts t.a.v, enkele secundaire beoordelingscriteria Mwijkingen
tussen de materiaalgroepen werden geconstateerd. Concreet betekent dit dat indian voor elke
materiaalgroep een matrix wordt ingevuld er nagenoeg 8 dezelfde matrices ontstaan. Hierdoor
is besloten om 1 algemene matrix in te vullen, geschikt voor zowel alle metaalgroepen als
kunststofgroepen. In de matrix zullen vervolgens een aantat noten voorkomen, Deze noten
verwijzen naar paragrafen waarin een opmerking is gemaakt over eventueel afwijkend gedrag
van een materiaalgroep t.a.v, het betreffende beoordelingsaspect.
Tevens wordt bij een aantal secundaire beoordelingsaspecten een procedurenummer vermeld.

Dit procedurenummer verwijst naar een procedure waarin vermeld staat hoe met een
conserverings- c.q. reinigingsmiddel dient te worden omgegaan t.a.v, het betreffende
beoordelingsaspect.
Ook kan bet voorkomen dat in plaats van een procedurenummer een CAS nummer wordt
vermeld. Het CAS nummer verwijst naar een bepaalde chemie-kaart die van toepassing is op
het betreffende middel. In de chemie-kaart staan t.a.v, bet middel gegevens vermeld t.a.v.
fysische, chemische en medische aspecten.
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T.a.v. de kunststofgroep thermoplasten is een onderverdeling naar veel toegepaste kunststoffen
gemaakt, zie par. 3.1. Voor deze veel toegepaste kunststoffen is een matrix gemaakt waarin de
ehemische bestendigheid van de kunststoffen tegen veel voorkomende oplosmiddelen is
vermeld. Als oplosmiddelen zijn met name die middelen gekozen die als oplosmiddel
voorkomen in de in de matrix vermelde concerverings- en reinigingsmiddeten. Tevens zijn
nog enkele andere oplosmiddelen toegevoegd. Indien men voor een kunststof een bepaald
concerverings- c.q. reinigingsmiddel wil toepassen dient allereerst in de matrix met secundaire
beoordelingscriteria het schadelijke bestanddeel (veelal oplosmiddel) te worden opgezocht.
Vervolgens kan met behulp van de ehemische bestendigheidstabel worden bepaald of het
conserverings- c.q. reinigingsmiddel zonder gevaar voor aantasting van de kunststof kan
worden toegepast. Indien in de tabel geen gegevens over bestendigheid bekend zijn mag het
middel niet worden toegepast op de betreffende kunststof.
Het oplosmiddel wordt echter, door het ontbreken van gegevens, niet geschrapt uit de tabel
om dat bet meestal wel zeer goed toepasbaar is op metalen en daardoor toch waardevol is.

3.3,2    Matrices secundaire beoordelingsaspecten

De matrices zijn onderverdeeld in twee delen:

Een deel met beoordelingsaspecten die een hoge prioriteitsstelling hebben gekregen;
Een deel met beoordelingsaspecten die een lage prioriteitsstelling hebben gekregen.

De motivatie van de prioriteitssteliing is beschreven in paragraaf 3.1.3.

3.3.3 Legenda

-- Niet van toepassing
°C graden Celcius
CAS nr. ver~vijzing naar een chemische kaart
dgn dagen
f guldens
gr gram
J/N Ja/Nee boolean
kg kilogram
kreet benoeming om gedrag van een middel te karakteriseren
ltr liter
min minuten
mI milliliter
mnd maand
naam naam van een leverancier, bestanddeeI
pH zuurgraad
proc. nr. verwijzing naar een procedure hummer, par. 3.6
T ~emperatuur
t tijd
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3.3.4 "Witte vlekken"

T.a.v. de verdampingstemperamur van her conserveringsmiddel Dinitrol 41 en Dinitrol 81 zijn
geen gegevens van de leverancier ontvangen.
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J, 7

J, 7

J, 9

GEBRr~K

stelt e~sen aan omgeving ta.v.

J

J

J

N

N

N

J

N

N

J

N

J



,8t:o~k FDO

TSP 96-001R2
blad 24 van 39
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3.3.5 Chemische bestendigheidstabel

De chemische bestendigheidstabe! is alleen van toepassing op de kunststoffen.
oplosmiddelen zijn met name middelen gekozen die als oplosmiddel voorkomen in de in de
matrix vermelde conserverings- en reinigingsmiddelen. Tevens zijn nog enkele andere
oplosmiddelen toegevoegd. Indien men voor een kunststof een bepaald concerverings- c.q.
reinigingsmiddel wil toepassen dient in de matrix met secundaire beoordelingscriteria het
schadelijke bestanddeel (veelal oplosmiddel) te worden opgezocht. Vervolgens kan met behulp
van de chemische bestendigheidstabel worden bepaald of het conserverings- c.q.
reinigingsmiddel zonder gevaar voor aantasting van de kunststof kan worden toegepast. Indien
in de tabel geen g~gevens over bestendigheid bekend zijn mag her middel niet worden
toegepast op de betreffende kunststof.
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3.3.6    Noten

(4)

(5)

Zie paragraaf 3.3.7 voor volledige adresvermeldingen van de betreffende leveranciers.

Zie paragraaf 3.3.8 voor een toelichting van bet effect van ultrasoon trillen in het
algemeen.

Beantwoording van het criterium met (J) betekent dat enige voorzorgsmaatregelen dienen
te worden getroffen i.v.m, bet lekken van het betreffende produkt.

T.a.v. veiligheid, beperkingen en preventie is voor de meeste middelen een CAS nr.
opgegeven [...-...-...] (Chemical Abstract Service registry number). Dit nummer verwijst
naar een bepaalde chemiekaart waarin fysische, chemische en medische aspecten zijn
opgenomen. In geval van produktnamen is gekeken naar de schadelijke bestanddelen die
voorkomen in her produkt. Het vermelde CAS nr. heeft betrekking op het schadelijke
bestanddeel. Voor produkten waarvoor geen CAS hr. kan worden aangegeven is een
beknopte procedure geschreven welke is gebaseerd op de produktspecificaties.

Voor een drietal materialen is de bestendigheid van deze materialen tegen een zevental
middelen in gebruiksconcentraties onderzocht. Hiertoe zijn een aantal expositieproeven
uitgevoerd. De onderzochte materialen zijn:

aluminium;
ongelegeerd koolstofstaal;
roestvast staal.

De expositiemiddelen en concentraties mjn de volgende:
Dinitrot 81. puur;
Branson industrial strength cleaner, 10 %
Branson oxide remover. - %;
Supercleaner, 20 %;
Neutral clean al, 5 %:
Hoge tempera~uur oxide verwiideraar (HTO), puur;
DIP, puur.

De volgende waamemingen zijn gedaan:
Het blijkt dat het middel Branson oxide remover reeds na 15 minuten een etsende
werking heeft op ongelegeerd koolstofstaal;
Reinig~ng met DIP ~an soms een grljs/zwarte aanslag op her breukvlak achterlaten.
Aantasting van breukvlakken t.g.v, langdurige reiniging met DIP kan mogelijk optreden,
zie procedure 11 par. 3,3.10;
HTO is een gei’nhibiteerd middel op basis van HCI. Ondanks de toevoeging van een
inhibiter kan bij langdurige reiniging aantasting van het breukvtak worden verwacht:
Alle andere middelen kunnen in de gebruiksconcentraties veilig worden toegepast.
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Voor de diverse middelen worden gebruiksaanwijzmgen bepaald aan de hand van
specificaties van leveranciers. Deze gebruiksaanwijzingen worden ondergebracht in
procedures welke worden beschreven in paragraaf 3.9.

Lijst met adresvermeldingen van de begreffende leveranciers

Mavom B.V.
Handelsweg 6
Postbus 5
2400 AA Alphen ann den Rijn
Tel. 01720 - 36361
Fax. 01720 - 20310

Holts Lloyd B.V.
De Steiger 1
1351 AA Almere
Tel. 036 - 5317000
Fax. 036 - 5314378

Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.
Postbus 1414
3000 DN Rotterdam
Tel. 010 - 4696377

Branson Europe B.V.
Energieweg 2
Postbus 9
3760 AA Soest
Tel. 02155- 15551

van Loenen ]nstrumenten
Hoorn 368
Postbus 524
2400 AM Alphen aan den Rijn
Te. 01720 - 19266
Fax. 01720- 19379

Nedalco B.V.
Wittoucksingel 52
4612 PB Begen op Zoom
Tel. 0164 - 213400
Fm, t. 01640 - 65990
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3.3.8

3.3.9

Matcon B.V.
Singel 386
I016 AJ Amsterdam
Tel. 020 - 6238278
Fax. 020 - 6244228

Effect ultrasoon trillen

in de matrix is bij de kolom "kans op beschadigingen t.g.v, ultrasoon trillen" een noot
gemaakt. Deze note is van toepassing op de middelen waarvoor een "J" in de matrixcel is
geplaatst, Deze middelen betreffen alle reinigingsmiddelen. Conserveringsmiddelen worden
niet in combinatie met ultrasoon trillen toegepast, vandaar dat in elke betreffende cel "--" zijn
geptaatst. Dit geldt ook voor enkele reinigingsmiddelen die niet in combinatie met ultrasoon
trillen worden toegepast.
Voor de reinigingsmiddelen waarvoor in de betreffende cel een "J" is geplaatst dient de
volgende algemene opmerking te worden gemaakt.
Het reinigend effect van deze middelen op een bepaald object wordt versterkt door het object
onder te dompelen in het reinigingsmiddel en gelijktijdig ultrasoon te trillen. Echter ultrasoon
trillen kan in principe in alle gevallen beschadigingen aan een object veroorzaken, door de
impact van de hoogfrequente geluidsgolven op het oppervlak. Vandaar dat in alle betreffende
matrixcellen een "J" is geplaatst. In praktijk blijkt echter dat deze beschadigingen van zo
geringe aard zijn dat relevante fractografische details niet noemenswaardig worden aangetast.
Een eventuele mare van aantasting kan nog athankelijk zijn van de volgende factoren:

de combinatie met het type relmglngsmiddel;
de materiaalkwaliteit van het te reinigen object (kunststof; metaab;
de duur van het trillen.

Procedure l

Deze procedure is van mepassing op de voIgende middelen:

Shell ENSIS C;
Shell ENSIS H;
Shell Conserveringscompound.

Voor uitgebreide informatie t.a.v, tprodukt)veiligheid, beperkingen en beschermingsmiddelen
wordt ver~vezen naar de betreffende produktveiligheidsbladen. In het kort samengevat kunnen
de volgende opmerkingen worden gemaakt:
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Lokale afzuiging bij gebruik van de middelen is gewenst:
Handen en huid dienen beschermd te ~vorden. in geval van spatten wordt een gelaatsmasker
aanbevolen;
T.a.v. vervoer dienen voorschriften voor ontvlambare middelen in acht te worden genomen.

Procedure 2

Deze procedure is van toepass~ng op de voigende middelen:

Branson industrial strength cleaner.

Daar Branson industrial strength cleaner een alkalisch corrosief middel betreft met pH 12
wordt verwezen naar de chemiekaart voor natronloog, te weten CAS nr. 1310-73-2 De
maatregelen die hierin vermeld staan zullen voor Branson industrial strength cleaner aan de
strenge kant zijn, echter daar er verder nagenoeg geen specifieke veiligheidgegevens bekend
zijn wordt voor de zekerheid toch verwezen naar de vermelde chemiekaarL

Procedure 3

Deze procedure is van toepassing op de volgende middelen:

Brauson oxide remover.

Daar Branson oxide remover een zuur corrosief middel betreft met pH 3-4 wordt ver~vezen
naar de chemiekaart voor zoutzuur. ~e weten CAS hr. 7647-01-0. De maatregelen die hierin
vermeld staan zullen voor Branson oxide remover aan de strenge kant zijn, echter daar er
verder nagenoeg geen specifieke veiligheidgegevens bekend zijn wordt voor de zekerheid toch
verwezen naar de vermelde chemiekaart.

Procedure

Deze procedure is van toepassmg op de volgende middelen:

Roestverwijderaar;
Hoge temperatuur oxide ver~vi.ideraar.

De vermelde middelen zijn op basis van geconcentreerd zoutzuur. Bij vervoer dienen deze
middelen zodanig te zijn verpakt dat onder normale omstandigheden kans op breuk van de
verpakking niet aanwez~g is. Hiertoe dient het middel bijvoorbeeld te zijn verpakt in een
glazen ties die vervolgens is verpakt in een tempex omhulsel.
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Deze procedure is van toepassing op de volgende middelen:

Dinitrol 81;
Dinitrol 41.

De middelen zijn aan te brengen d.m.v, sprayeu met normale of hoge druk systemen. Op
kleinere onderdelen kunnen de middelen worden aangebracht door kwasten of dompelen. De
aanbevolen verwerkingstemperatuur is 15 - 20 °C. Dinitrol 41 heel~ een lagere viscositeit en is
daardoor geschikter voor toepassingen in spleten e,d. (airless spuiten wordt dan aanbevolen).
Tijdens gebruik dient de ruimte te wordan geventileerd.

Procedure

Deze procedure is van mepassing op de volgende middelen:

Dinitrol VCI.

De te beschermen onderdelen dienen zorgvuldig te worden ingepakt in VCI-papier. Door het
vrijkomen van chemicali~n me~ corrosiewerende eigenschappen die verdampen uit een
dragermateriaal en zich verplaatsen via de dampfase naar het onderdeel, wordt het ouderdeel
beschermd. Het papier dient zo dicht mogelijk bij bet oppervlak te zijn, maximale afstand 30
cm. Er mag zich niets ~ussen het papler en bet onderdeel bevinden. Het middel heet~ zeer
geringe waterverdringende eigenschappen. In enkele gevalleu, afh. van bet doel van de
bescherming, is het aan te bevelen het oppervlak voor ~e behandelen met wasbenzine. Na het
inpakken dient bet geheel ~e worden afgesloten van de omgeving d,m.v, een krat, doos, enz.

Procedure 7

Deze procedure is van toepassing op de volgende middelen:

Molykote Metal Protector Plus;
Holts LPS;
Blanke Tectyl.

De middelen zijn aan te brengen m.b.v, een spuitbus op schone, droge oppervlakken. Voor
een betere corrosiebescherming kunnen meerdere lagen worden gespoten, waarbij de vorige
eerst dient te zijn uitgedampt. De droogtijd voor Mol?kote Metal Protector Plus bedraagt ca.
90 minuten bij 20°C. Het middel Holts LPS heeft goede vochtverdrijvende eigenschappen.
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Procedure 8

Deze procedure is van toepassing op de volgende middelen:

Zuurvrije Vaseline.

Het middel kan worden aangebracht door te kwasten of te borstelen of het onderdeel met de
hand in te vetten. Een relatief dikke laag is aan te bevelen. Na bet invetten is bet aan te
beveten bet onderdeel af te schermen van de omgeving met bijv. plastic.

Procedure 9

Deze procedure is van toepassing op de volgende middelen:

Shell ENSIS C;
Shell ENSIS H:
Shell Conserveringscompound.

De middelen ENS][S C en H kunnen worden aangebracht d.m.v, dompelen, spuiten of
kwasten, de concerveringscompound kan niet gespo~en worden en derhalve alleen worden
aangebracht door kwasten of borstelen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit middel
dunner wordt door het te roeren (thixotropische eigenschap). ENSIS Hen de
concerveringscompound hebben geringe waterverdringende eigenschappen terwijl ENSIS C
zeer goede waterverdringende e genschappen heeft. Hierdoor is het aan te bevelen een vochtig
oppervlak voor te behandelen met ENSIS C en nate behandelen met ENSIS H of
conserveringscompound om een betere bescherming te verkrijgen. Tijdens verwerking van
deze middelen dient de ruimte goed te worden geventileerd,

Procedure 10

Deze procedure is van toepassing op de volgende middelen:

Roestverwij deraar:
Hoge Tempera~uur Oxide HTO) ver~vijderaar.

Het te reinigen oppervlak dient te worden gedompeld in deze middelen, waarbij de tijdsduur
bij roestverwijderaar zc kort mogelijk dient te worden gehouden, terwijl de tijdsduur bij HTO
enkele uren bedraagt. Na bet dompelen dient bet oppervlak te worden gespoeld onder
stromend water gevolgd door spoelen met ethanol Waarna bet snel gedroogd Wordt m.b.v, een
f’dhn. Indien tijdens onderzoek bliikt dat de reiniging niet voldoende is kan de procedure
herhaald ~vorden. De reiniging dient ~e worden uitgevoerd in een zuurkast.
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Procedure !1

Deze procedure is van toepass~ng op de volgende middelen:

DIP.

Het te reinigen oppervlak dient te worden gedompeld in het middel gedurende enkele uren
(maximaal 24 uur~ athankelijk van de verontreiniging. Het middel dient te worden gebruikt in
een plastic, glazen of rvs bakje. De verdunning in water bedraagx I:5. Om de reinigende
werking te versnellen kan de concentratie ~vorden opgevoerd to~ 1:3 en de temperamur worden
verhoogd tot 50 °C. Na her dompelen dient het oppervlak te worden gespoeld onder s~romend
water gevolgd door spoelen met ethanol, waama her snel gedroogd wordt m.b.v, een f6hn.

Indien tijdens onderzoek blijkt dat de reinigmg niet voldoende is kan de procedure herhaald
worden. Het middel is niet geschikt voor oxiden gevormd bij een temperamur boven 30[~ °C.
Indien koolstofstaal langdurig wordt blootges~eld aan DIP kan pitting optreden. Zink lost op in
DIP, terwijl het gebruik van DIP voor tin- of loodlegeringen met wordt aangeraden.

Procedure 12

Deze procedure is van toepassing op de volgende middelen:

US + Branson industrial strength cleaner (i.s.c.);
US + Branson oxide remover (o.r.).

Branson i.s.c, dient te worden gebruikt in een verdurming in water van 1:10, Branson o.r in
een verdurming van l:l 5. Voor een versnelde reinigende werkir, g kan de concentratie worden
opgevoerd. De tank van een ultrasoon trilbad dient voor 2/3 deel te worden gevuld met warm
water, waarna bet aangemaakte reinigingsmiddel incl. te reinigen object in een bakie hierin
wordt geplaatst. Het ultrasoon trilbad dient te worden ingeschakeld tot bet te reinigen object
schoon is Na het trillen dient bet object te worden gespoeld onder stromend water gevolgd
door spoelen met ethanol, waama bet snel gedroogd wordt m.b.v, een ffhn. Indien tijdens
onderzoek blijkt dat de reiniglng niet voldoende is kan de procedure herhaald worden.

Procedure 13

Deze procedure is van toepassing op de volgende middelen:

Aceton;
Ethanol;
Wasbenzine:
Groene Zeep.
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Aceton, ethanol en wasbenzine worden puur toegepast, terwijl van groene zeep een oplossing
in water dient te worden gemaakt. Het te reinigen oppervlak dient met deze middelen te
worden gespoeld of geborsteld. Eventueel kan bet oppervlak ook worden gedompeld in
combinatie met ultrasoon trillen, vergelijk hiertoe met procedure 12. Na bet reinigen dient her
oppervlak te worden gespoeld onder stromend water gevolgd door spoelen met ethanol,
waarna het snel gedroogd wordt m.b.v, een f6hn. Indien tijdens onderzoek blijkt dat de
reiniging niet voldoende is kan de procedure herhaald worden. Ventileren van de ruimte is aan
te bevelen, eventueel kan de reiniging worden uitgevoerd in een zuurkast

Procedure 14

Deze procedure is van mepassing op de volgende middelen:

Replica’s ~- ace~on.

Op het te reinigen oppervlak dient een replica-folie te worden geplakt door gebmikmaking
van aceton, vergelijk hiertoe met het plakken van structuurreplica’s, Na het drogen, waarbij
alle aceton verdampt is wordt de replica afgenomen. De verontreinigingen blijven hierbij
plakken aan de replica-folie en blijven zodoende ook bewaard voor verdere analyse.

Procedure 15

Deze procedure is van toepassing op de volgende middelen:

NPU.
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Procedure 16

Deze procedure is van toepassing op de volgende middelen:

Supercleaner;
Neutral clean al.

Supercleaner dient te worden gebruikt m een verdunning in water van 1:5 tot 1:30. afiaankeiijk
van de mate van verontreiniging. Neutral clean al dient te worden gebruikl in een verdunning
In water van 1-2 % tot 4-5 %. afhankelijk van de mate van verontreimgmg. Voor een
versnelde reinigende werking kan de concentratie worden opgevoerd.
Bij gebmik van neutral clean al kan tevens de temperatuur worden opgevoerd tot 90°C voor
een versnelde reinigende werking. De te reinigen oppervlakken dienen te worden ingespoten
of geborsteld met ~dn van deze middelen. Her middel 30 seconden tot 2 minuten laten
inwerken, waarna her oppervlak dient te ~vorden gereinigd met water. Hiema dient her
oppervlak zorgvuldig te worden gedroogd.

3.3.11 Mechanisch reinigen

In het kader van taak 2D van deelproject 2 zijn naast her ultrasoon polijsten met de Ultramax
tevens proeven genomen t.a.v mechanisch reinigen van breukvlakken. D.m.v. een roterende
bewerking 115.000 - 30.000 rpm) waarbij een relatief zacht nylon borsteltje is gemonteerd
kunnen gecorrodeerde of vervuilde breukvlakken worden gereinigd. Hierbij dient de
aandrukkracht zo gering mogelijk en de tijdsduur zo kort mogelijk te worden gehouden.
Visueel/macroscopische details blijven behouden. T.a.v. microscopische details is additioneel
onderzoek uitgevoerd waarbij breukvlakken in ongereinigde engereinigde (m.b.v. de
Ultramax) toestand zijn onderzocht m.b.v, een raster-elektronenmicroscoop. Het resultaat
hiervan is dat ook op microscopische schaal nagenoeg geen details verloren gaan, dit in
tegenstelling tot chemisch re~nlgen van breukvlakkenmet bijyoorbeeld zuren.
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AANBEVELING ONDERZOEKSKOFFER

Voor her reinigen van breukvlakken voor bet uitvoeren van een schade-onderzoek in het veld
en het conserveren van breukvlakken voor de tijd tussen monstemame en vervolgonderzoek
worden de volgende aanbevelingen gedaan t.a.v, het samenstellen van een onderzoekskoffer.

Reinigingsmiddelen:

Middelen t.b.v, bet ontvetten van te onderzoeken oppervlakken, zoals:

NPU voor ontvetren:
Ethanol voor ontvet~en.

Middelen t.b.v, bet verwijderen van corrosieprodukten van te onderzoeken oppervlakken,
zoals:

Roestverwijderaar voor ontroesten (let op bij transport);
Hoge Temperatuur Oxide (HTO) verwijderaar (let op bij transport).

Conserveringsmiddelen:

Middelen t.b.v, het conserveren en beschermen van te onderzoeken oppervlakken tegen het
optreden van corrosie c.q. oxidatie, zoals:

Vaseline;
Shell ENSIS C rlage viscositeit, waterverdringend);
Shell ENSIS H (hoge viscositeit);

N.B.:

Tectyl of Molykote Metal Protector Plus of Holts LPS.

Opgemerkt wordt dat het nadrukkelijk niet de bedoeling is dat door deze aanbeveling
gelijkwaardige alternatieven van andere leveranc ers worden buitenEesloten. In het kader
van het project ’SCHADE-ANALYSE EN SCHADEPREVENTIE, Techniekan

deelnemers.

her gebruik van deze middelen op te zoeken.




