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Instructies voor schoonmaken, desinfecteren 
en/of herstellen van gecoate teeltgoten

De teeltgoten van Meteor Systems hebben een langere levensduur als deze goed worden 
onderhouden. Er zijn richtlijnen opgesteld voor het schoonmaken, desinfecteren en/of 
herstellen van teeltgoten. Om de slijtage van de coating tot een minimum te beperken 
adviseren wij het volgende. 

Schoonmaken / desinfecteren 

• Droog en/of vastzittend vuil op het oppervlak van de
teeltgoot dient eerst handmatig en met schoon water te
worden verwijderd. Het advies is om het oppervlak van te
voren voldoende nat te maken en een nacht te laten
inweken.

• Voor het schoonmaken dient altijd eerst de hardheid en PH
waarde van het water te worden gemeten.

• Bij hardnekkige vervuiling volstaat, in veel gevallen, licht
borstelen tijdens het naspoelen. Let op, gebruik hier nog
geen schoonmaakmiddelen voor.

• Het wordt aanbevolen om de resterende opeenhoping van
vuil te reinigen met schoon water en neutrale zeep.

• Niet behandelen met vloeistoffen die een hogere
temperatuur hebben dan 60°C.

• Middelen niet langer laten inwerken dan aangegeven is
door de leverancier.
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• Maximaal 2 uur na het reinigen dienen teeltgoten goed te worden nagespoeld
met overvloedig schoon water.

• Laat de teeltgoten altijd goed drogen. Bij langdurig contact kan vocht door de
verf-coating migreren en een oxidatie van de zinklaag veroorzaken, de zogeheten
witte roest.

• Om schade aan de coating en het onderliggende metaal te voorkomen, dient
(langdurig) contact met voor metaal agressieve stoffen te worden vermeden. Dit
zit onder meer in middelen met een te hoge concentratie zuren, basen en
peroxides. Mocht dit toch gebeuren, is het belangrijk de teeltgoten snel en
volledig af te spoelen met overvloedig schoon water. Let bij het spoelen vooral
op niet-zichtbare en overlappende delen. Laat de teeltgoten altijd goed opdrogen.

Schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen

• Schoonmaak- en/of ontsmettingsmiddelen dienen eerst getest te worden op de
teeltgoot. Breng een geringe hoeveelheid aan op een niet zichtbare stuk van de
coating om de verdraagzaamheid van het product te beoordelen.

• Gebruik geen middelen met een PH-waarde lager dan drie (3) of hoger dan tien
(10) en/of overige chemicaliën die schadelijk zijn voor de coating.

• Voorkom dat schoonmaak- en/of ontsmettingsmiddelen direct in contact komen
met planten. Sommige middelen kunnen schade veroorzaken aan de plant.

• Zorg ervoor dat een te reinigen / desinfecteren oppervlak altijd gelijkmatig
wordt behandelt en dat het middel lang genoeg inwerkt voor het beste resultaat.

• Lees voor het gebruik altijd goed de instructies op de verpakking en/of bijsluiter
van het middel. Pas de instructies toe op de gecoate teeltgoten.

Meteor Systems is nimmer aansprakelijk voor schades ontstaan door of tijdens het 
gebruik van middelen op teeltgoten. Bij twijfel altijd contact opnemen met ons.

Herstellen van beschadigingen

• Reinig de teeltgoot en laat alle oppervlakten goed drogen.

• Zorg dat loszittende verfdelen of corrosie worden weggeschuurd.

• Breng in één of meerdere lagen een herstelcoating aan, afhankelijk van de
omstandigheden ter plaatse. Vraag Meteor Systems om advies.




