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Minerale olie versus Synthetische

Een vraag die we vaak gesteld krijgen als we bij onze klanten komen is: “Wanneer is het
zinvol om over te stappen van een minerale op een synthetische olie?” Allereerst
moeten we ons goed realiseren dat een synthetische olie wel 3 tot 5 x duurder kan zijn dan
een minerale olie. Dus voordat we die dure olie in onze machines stoppen, moeten we er
eerst zeker van zijn dat we die investering ook terug kunnen verdienen. Naast de besparing
op energiegebruik die met een synthetische olie te realiseren is (Besparing ca. 3 a 5%), kan
toepassing van een synthetische olie zinvol zijn als sprake is van “extreme” bedrijfs-
omstandigheden. Denk hierbij aan extreem hoge of extreem lage temperaturen. Maar ook
als sprake is van een combinatie van beiden, dus als een machine te maken heeft met grote
temperatuurschommelingen binnen een relatief korte tijdspanne.

Maintenance beurs Antwerpen.

In deze nieuwsbrief kijken we nog even terug op de maand maart, met als hoogtepunt de
Maintenance beurs in Antwerp Expo.

De vakbeurzen Maintenance en Pumps & Valves, op 26 en 27 maart, kregen gezamenlijk
5492 unieke bezoekers uit de onderhouds- en processingsector over de vloer; een record!
Ook bij de Boccard stand was veel belangstelling voor de services die we kunnen bieden op
de gebieden Engineering, Constructie & Maintenance en natuurlijk op het vlak van

Smeertechnisch onderhoud.
We willen iedereen hartelijk danken voor het bezoek aan onze stand!
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Gebruik van synthetische olie kan ook zinvol zijn op plaatsen waar we niet vaak komen of
die moeilijk bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld machines op grote hoogte of binnenin koeltorens,
waar olie wisselen lastig en dus kostbaar is. Synthetische oliën hebben een hogere
Oxidatie-stabiliteit dan minerale oliën. Dit wil zeggen dat ze een langere levensduur hebben

omdat ze minder snel oxideren (verouderen).
Synthetische oliën kunnen ook toegepast worden als we te maken hebben met een
kwetsbaar milieu. Sommige synthetische oliën zijn biologisch goed afbreekbaar. Als er
sprake is van een lekkage of een spill, dan zullen deze producten relatief snel degraderen,
waardoor minder schade aan het milieu veroorzaakt wordt.

“Next generation” absorbent; INSTAZORB!

In de wereld van de (Olie) absorbents is naast de klassieke absorberende korrels en de 
absorberende doeken nu een nieuw product geïntroduceerd; Instazorb. Instazorb is een  
super absorberend materiaal, bestaande uit 100% natuurlijke, niet-kristallijne vulkanische 
mineralen, dat behandeld is met een Surfactant.  Zo ontstaat een product dat zeer snel 
vloeistoffen opneemt en vasthoudt in zijn structuur. Het grote verschil met de traditionele 
olie- absorberende korrels (“kattebakkorrels”) zit hem in het feit dat Instazorb een licht-
gewicht product is en in staat om tot 5 x meer volume op te nemen per gewichtseenheid dan 
de beste concurrent! Concreet: 1 kg Instazorb is in staat om 4,63 liter vloeistof te 
absorberen! Het product is weliswaar iets duurder per zak dan de klassieke absorberende 
korrels, maar dit prijsverschil wordt ruimschoots gecompenseerd door een enorme reductie 
in de afvoerkosten van deze afvalstroom. Daarnaast kunnen nog de volgende voordelen 
worden genoemd:
ü Gewichts- en volumebesparing; 1 Zak van 40 ltr Instazorb weegt 5 kg in plaats van 20 kg 

voor een zak “klassieke” absorberende korrels.
ü Absorbeert niet alleen Olie-achtige producten, maar ook verf, lijmen, chemicaliën, etc.
ü ARBO-technisch; geen zware zakken meer!
ü Lagere afvoerkosten van afvalstromen door lager gewicht. 
ü Goedkeuring voor gebruik in Food-Grade omgeving.
ü Het product neemt snel op en laat het oppervlak droog en vetvrij achter na gebruik.
ü Bij gebruik van Instazorb komt geen (carcinogeen) stof vrij (Silicaten).

Klik op onderstaande link voor een demonstratiefilmpje van INSTAZORB:  
http://rushabhenterprise.weebly.com/instazorbtrade-demos-and-downloads.html
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“Bent u voorbereid op een Oil Spill? 

Spill Kit in draagtas                Spil Kit in rolcontainer                   Stationaie Spill Kit
50 Liter opvangcapaciteit 125 liter opvangcapaciteit 240 liter opvangcapaciteit     
Prijs: € 74,- Nu: € 58,- Prijs: € 192,- Nu: € 155,- Prijs: € 475,- Nu: € 390,-

http://www.boccard.nl/smeergereedschap/spill-kits

Een Oil Spill komt altijd onverwachts en altijd ongelegen. Als een bedrijf niet goed kan
anticiperen op zo’n ongewenste gebeurtenis kan dat grote gevolgen hebben. Niet alleen
voor het milieu, maar zeker ook voor het betreffende bedrijf! Denk aan de kosten voor
het opruimen van de Spill, eventueel productieverlies, de negatieve publiciteit, et cetera.

Boccard maakt het u tot eind juni makkelijk met onze speciale aanbiedingen 
op diverse Spill Kits! Zie onze aanbiedingen hieronder en bestel nu! 

Zorg dat u voorbereid bent!


