
© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



WERKPLAATS
Wepp chemische werkplaatsassistentie

Onderhouden en repareren met Wepp

Eerst rekten de autofabrikanten de onderhoudsintervallen op tot het uiterste en toen

kwam de crisis. Dus vindt de automobilist nu dat zijn auto nog wel iets langer kan

wachten op onderhoud. Ondertussen gaan vervuiling, oxidatie en veroudering in hun

eigen tempo door. Dat moet wel mis gaan. Of kan chemie helpen? Verslag uit de

werkplaats van Broekhuis in Harderwijk.

Autotechnicus Aernout de Haan werkt graag
aan Volvo’s. “Gewoon goed spul”, zegt hij over
de kwaliteit van het Zweedse merk. Maar ook
goed spul vraagt onderhoud. De Haan vervangt
de remblokken van een V50. Hij wijst op roest
op de contactvlakken tussen de stalen achter-
plaat van het remblok en de aluminium rem-
klauw. “Spanningscorrosie”, legt hij uit. Hij

borstelt en vijlt de roest weg en spuit er rem-
menreiniger overheen. Daarna behandelt hij 
de contactoppervlakken op remklauw en blok-
ken met Wepp 2455 Rempasta.
Overdreven? Directeur Peter Boer van Wepp Be-
nelux, leverancier van de reiniger en de pasta,
vindt van niet: “Corrosie neemt ruimte in.
Daardoor klemmen de remblokken in hun ge-

leiding. Ze blijven hangen, de auto trekt scheef
of de blokken slijten schuin af. Wepp 2455
Rempasta isoleert en voorkomt daarmee span-
ningscorrosie tussen de twee verschillende me-
talen”.
Terwijl Boer vertelt, heeft De Haan met een
schuurlintje en remmenreiniger ook de wiel-
naaf roestvrij gemaakt. Ook daar smeert hij

“Hé, er is iets aan
mijn auto gedaan!”

Spanningscorrosie op de contactvlak-
ken tussen remblok en remklauw is
het begin van scheeftrekken of schuin
slijten. Reinigen met vijl en remmen-
reiniger.

Rempasta (Wepp 2455) isoleert beide
metalen van elkaar en voorkomt zo
dat opnieuw spanningscorrosie ont-
staat.

Ook hier voorkomt Rempasta span-
ningscorrosie.
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een laagje rempasta op: “Zo maak ik het mezelf
gemakkelijk voor de volgende keer”, legt hij
uit. “Anders zit het aluminium wiel straks vast
aan de stalen naaf.”

Kies het juiste smeermiddel!
Nu De Haan toch onder de auto bezig is, smeert
hij meteen de handremkabel, de lagering en
kogelgewrichten van de stabilisatorstang en de
veerschotels. Hij gebruikt vet uit een spuitbus
met opschrift Wepp 2041. Hij laat de auto zak-
ken en spuit de scharnieren en portiervangers
in met Wepp 2042. De cilindersloten geeft hij
een toefje Wepp 2043.
Drie spuitbussen! “En dat is nodig”, vindt Boer.
“De 2041 is hechtsmering. Dat is heel taai vet,
dat een hoge vlaktedruk kan weerstaan. Onder
de auto, bijvoorbeeld in dat stabilisatorstangla-
ger of op een veerschotel heb je dat nodig.
Maar spuit je het in een cilinderslot, dan blij-
ven de palletjes hangen. Bij zo’n fijnmechani-
sche toepassing gebruik je 2043 Onderhouds-
olie. Dat is vloeibaar, dringt diep door en dampt
dan uit. Wepp 2042 is vloeivet. Dat zit tussen
die twee uitersten in en leent zich heel goed
voor scharnieren en deurvangers.” Kortom:
kies het juiste smeermiddel!
Boer heeft meer tips: “Zorg dat de delen voor
het smeren schoon zijn. Dus verwijder restan-
ten van oude smeermiddelen”. En nog een be-
langrijke: “Is een deel beschadigd, doe het dan
in één keer goed: vervang het! Smeren helpt
dan niet meer. Zelfs niet met het beste smeer-
middel”.

De gordel rolt weer
In het interieur van de V50 doet De Haan op-
nieuw iets dat je niet vaak ziet. Hij spuit een
spray op de rolgordels. “Zo gaan ze niet bunge-
len”, licht hij toe. “Dat bungelen komt door
huidvet en UV-straling”, weet Boer. “Wepp 2053
Interieur beschermt daartegen en maakt gor-
dels weer gangbaar.”
Dat is belangrijker dan het lijkt, vindt Boer: “Je
kan het onderhoud aan de auto perfect uitge-
voerd hebben, maar de klant merkt niet dat er
weer verse olie in het carter zit. Dat die gordel
ineens weer soepel loopt, dat merkt hij wel”.

Deo voor de Transit
Even later perst De Haan het koelsysteem van
een Ford Transit af: “De klant klaagt dat hij vaak
kleine beetjes koelvloeistof moet bijvullen”.
Als de auto een tijd gestaan heeft is de mano-
meter inderdaad een fractie teruggelopen. Toch
is er nergens een spoortje koelvloeistof te ont-
dekken. Hij zal ergens zweten, maar waar? De
Haan zoekt dat niet uit. In plaats daarvan doet
hij opnieuw een beroep op Wepp. Hij vult de
koelvloeistof aan tot net onder max met een
fles 2020 Koelsysteembeveiliging en laat de

motor een kwartier draaien. Als de motor is af-
gekoeld perst hij het systeem opnieuw af. An-
derhalf uur later is de manometer nog geen
streepje teruggelopen.
Peter Boer legt uit hoe dat kan: “Als je goed
kijkt zie je in de 2020-vloeistof heel fijne pig-
menten zweven. Ze zijn grillig van vorm en blij-
ven daardoor haken in een lekkage. Door een
chemische reactie met lucht zetten ze uit en zo

Smeer met het juiste
smeermiddel! Taaivet
onder de auto.

Vloeivet op scharnieren
en deurvangers.

Onderhoudsolie voor
fijnmechanische delen
als cilindersloten.Foto’s: Jan Lieftink

Moderne gereed-
schapskar. Handge-
reedschap in de
laden, vloeibaar ge-
reedschap in het
mandje.

Als de klant de auto straks ophaalt merkt hij: 
“Hé, die gordel bungelt niet meer”.

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2



WERKPLAATS
Wepp chemische werkplaatsassistentie

dichten ze de lekkage af. De pigmenten in de
vloeistof blijven actief. Ontstaat er ergens een
nieuwe zwetende lekkage, dan dichten ze ook
die weer af”.

DPF regenereert weer
Hoe De Haan al die wachttijd opvult? Allereerst
maakt hij de beurt aan de Volvo V50 af. Hij vult
de brandstoftank aan met een bus 2032 Diesel-
Systeem-Bescherming. “Een brandstofsysteem-
reiniger in de tank is hier standaard bij iedere
beurt”, weet Boer. Waarom dat nodig is? “Zie
het als tandenpoetsen. Dat doe je niet omdat er
iets aan de hand is met je gebit, je doet het juist
om schade te voorkomen.”
Het brandstofsysteem kan die extra bescher-
ming goed gebruiken: “Zwavelarme brandstof
smeert slechter dus is bescherming tegen slij-
tage nodig en de toevoeging van biocomponen-
ten maakt de brandstof gevoeliger voor bacte-
rievorming. En verder presteert een schoon sys-
teem natuurlijk altijd beter. De motor loopt rus-
tiger, het verbruik is lager en de uitlaatgassen
zijn schoner”. Ook de brandstofmaatschappijen
zien deze voordelen: “De additieven in hun
brandstoffen zijn vergelijkbaar met die in onze
brandstofsysteemreinigers. Alleen is het voor
de automobilist veel goedkoper om 10 euro
extra bij het onderhoud te betalen dan 7 cent
bij iedere liter aan de pomp”.
Nu Boer de kans heeft, maakt hij graag ook een
beetje reclame: “We hebben sinds een paar we-
ken een nieuwe dieselsysteembeschermer in

ons assortiment, de 2132 DPF Cleaner. Die be-
vat een stof die nagloeit in de uitlaat. Die gloei-
ende deeltjes helpen het roetfilter schoon te
branden”. Hoe dat werkt? “Fantastisch. Giste-
ren heb ik het gebruikt op een Opel Zafira van
de politie. De statische regeneratie met de Tech
2 diagnosetester werd steeds afgebroken omdat
de tegendruk in het DPF te hoog was. We heb-
ben 2132 toegevoegd aan de 10 tot 15 liter die
nog in de tank zat. Na een ritje van 20 km was
de tegendruk 80% lager en de foutcode verdwe-
nen.”

Niet gepoetst? Naar de tandarts!
Terug naar Broekhuis. Eens in de 3 à 4 beurten
voegt De Haan behalve een brandstofsysteem-
reiniger ook een motoroliereiniger toe. “Aan de
oude olie!”, zegt hij er bij om misverstanden te
voorkomen. Boer geeft een toelichting: “Olie
blijft zo lang in de motor dat de additieven zijn
opgebruikt voor de volgende beurt. De verza-
digde olie kan geen vuildeeltjes meer opnemen
en die zetten zich af in de motor. Wepp 2010
Motor-Systeem-Reiniger weekt deze deeltjes los
en houdt ze zwevend. Om het middel daar de
kans voor te geven moet je de motor er natuur-
lijk wel een tijdje op laten draaien, voor je de
olie ververst”.
Wie zijn tanden niet poetst komt uiteindelijk
toch bij de tandarts terecht. Dat overkomt een
Volvo S60 met 2.4 benzinemotor. De auto pakt
slecht op vanaf laag toerental, loopt onregelma-
tig stationair en produceert een te hoog HC-

Lastig te vinden, het lekje in een zwetend koelsys-
teem.

Hoeft ook niet, Wepp 2020 vindt het en dicht het.

Injectiesysteemreiniger
in de tank standaard bij 
iedere beurt.

Kaartje in de auto,
want: “Leg uit wat je
doet, anders ben je al-
tijd te duur”.

Eens in de drie à vier beurten vóór het verversen
van de olie: Motor Systeem Reiniger. Bouwt vervui-
ling laagje voor laagje af en houdt het zwevend als
de olieadditieven al opgebruikt zijn. Tip van Wepp
voor wie niet gelooft dat het werkt: “Doe voor en
na een roetmeting een compressietest”.

Deze Volvo S60 met 2.4 benzinemotor pakt slecht op
vanaf laag toerental, loopt onregelmatig stationair
en produceert een te hoog HC-getal op de viergas-
tester. Oorzaak: verstoord inspuitbeeld door vervuil-
de injectornaalden. Oplossing: lopen op zuivere Wepp
2034 Injectie-Intensief-Reiniger via de Clean-o-mat.
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Allemaal prachtig, die chemische
werkplaatshulpjes. Maar levert
het ook iets op behalve een ma-
gazijn vol spuitbussen? Henk van
Silfhout, aftersales coördinator
voor de 34 vestigingen van dea-
lergroep Broekhuis geeft graag
antwoord op die vraag: “We heb-
ben een basispakket van zes pro-
ducten aan de kist van de auto-
technicus. Die producten verbete-
ren de kwaliteit van het onder-
houd, maar op de rekening zijn
ze alleen terug te vinden als ‘ver-
bruiksmateriaal’. Daartegenover
staan de probleemoplossers. Die
staan wel op de rekening. Denk
aan de verdamperreiniger of
brandstofsysteemreiniger. Wij
kennen van beide groepen exact

Wat kost dat?
de kosten en de opbrengsten,
zelfs per monteur. Het mooiste is
natuurlijk als je de kosten van de
producten uit het basispakket
kunt betalen uit de opbrengsten
van de omzetmakers. Wij kunnen
dat. En nog mooier, we houden er
jaarlijks per vestiging zelfs een
aardig bedrag aan over”. Hoe
Broekhuis dat klaarspeelt: “We
laten de klant zien wat we doen”.
Blijft over, het magazijn: “We
hebben voor iedere vestiging af-
spraken over de voorraad. De ver-
tegenwoordiger van Wepp rijdt
regelmatig langs en vult aan wat
verbruikt is. Dat loopt perfect.
Geen incourante voorraden meer,
minimaal ruimtebeslag en toch
nooit misgrijpen”. ●

getal op de viergastester. “Vervuilde injector-
naalden”, weet De Haan. De behandeling daar-
tegen is gelukkig niet pijnlijk. Hij laat de motor
lopen op zuivere Wepp 2034 Injectie-Intensief-
Reiniger. Daarvoor sluit hij de zogenaamde
Clean-o-mat op de brandstofaanvoerzijde van
de motor aan en sluit hij de brandstofretour af.
De Haan laat de motor 5 minuten draaien op 
de reinigingsbrandstof, wacht 30 minuten en
maakt het restant uit de Clean-o-mat op bij
3000 t/min. Als hij terugkomt van de proefrit
gaat zijn duim omhoog. De motor loopt weer
perfect.

Slecht contact door condens
Nog meer motorproblemen. Een Ford Focus is
stilgevallen met een knipperend voorgloeilamp-

je. De Haan leest de storing uit en herkent het
probleem: “De stekkers op de brandstofpomp
maken slecht contact”.
Hij neemt ze los en spuit er Wepp 2071 Elektro-
nica Reiniger op. Kunnen ze nu weer in elkaar?
Nee, De Haan wacht even tot ze droog zijn en
pakt dan een tweede spuitbus. “Deze bescher-
mer, voorkomt dat het weer gebeurt”, licht hij
toe als hij 2070 Elektronica Spray op de stek-
kers spuit.
“Zo’n stekker ademt”, vult Boer aan. “Dat moet
ook wel, want het wordt heet in de motorruim-
te. De lucht in het stekkertje warmt op. Zou die
lucht niet weg kunnen, dan zou de stekker bol
gaan staan. Door dat ademen komt er wel con-
dens in de stekker en die zorgt voor oxidatie.”
Allemaal goed en wel, maar heb je echt twee
spuitbussen nodig om af te rekenen met zo’n
oxiderend stekkertje? “Als je het goed wilt doen
wel”, zegt Boer. “Die oxidatie moet je wegspoe-
len. Dat doe je met de 2071. Met de 2070 voor-
kom je herhaling.”

Schone lucht in de auto
Ten slotte moet De Haan afrekenen met een
vervuilde aircoverdamper. Hij doet dat met één
liter Wepp 2024 Aircoreiniger. Die gaat in een
drukbekerpistool. Hij buigt de bijbehorende
sonde zo, dat hij via de opening in de luchttoe-
voer de verdamper perfect kan bereiken. Met
zijn duim op de fixeerschijf weet hij precies in
welke richting hij spuit. Terwijl de verdamper
de volle laag krijgt, blijft de kachelmotor droog.
“Ik laat de reinigingsvloeistof nu even intrek-
ken, zodat ik zo meteen al het vuil kan afspoe-
len”. En inderdaad, even later zit vrijwel de he-
le liter in de opvangbak onder de condensafvoer.
Zwaar vervuild met alles dat mee kwam van de

verdamper. De Haan laat de ventilator 10 minu-
ten draaien om de verdamper te drogen.
In de auto hangt inmiddels een ziekenhuisgeur.
“Klopt”, zegt Boer. “De stoffen waarmee ze in
het ziekenhuis reinigen zitten ook in dit pro-
duct.” Lekker of niet, één ding is zeker. Als de
eigenaar straks met zijn auto wegrijdt dan weet
hij: “Hé, er is iets aan mijn auto gedaan!” ●

Erwin den Hoed
Meer informatie over Wepp-producten op www.wepp.org

De vertegenwoordiger van Wepp houdt het magazijn op orde.

Geoxideerd stekkertje. Eerst reinigen met 2071,
dan beschermen met 2070.

Verdamper reinigen
met aircoreiniger uit
een drukbeker.

Verdampers zijn lastig
bereikbaar, maar met
de buigbare sonde
moet het lukken.
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