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luBevision®

Lubevision ® is het relatiemagazine van Kroon-Oil B.V., gericht op het delen van 
technische informatie op het gebied van smeermiddelen en het verspreiden van 
nieuws over producten en diensten. Lubevision verschijnt in het Nederlands, Engels 
en Frans. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd op welke wijze dan 
ook zonder schriftelijke toestemming van Kroon-Oil B.V. 

in DeZe eDitie Voortdurend streven naar verbetering is een ambitieuze 
doelstelling. De lat is echter niet voor niets zo hoog ge-
legd. Kroon-Oil is een servicegerichte smeermiddelenpro-
ducent. Naast productverbetering doen we er daarom 
alles aan om onze klanten tevens op andere fronten van 
dienst te zijn. 

Voor veel garagisten is voldoende werkplaatstraffic creë-
ren en een band opbouwen met de klant meer dan ooit 
een vraagstuk. Consumenten worden steeds mondiger, 
bestellen onderdelen op internet, zijn minder trouw. Hoe 
ga je daarmee om? Hoe ben je als garagist onderschei-
dend?

Vorig jaar introduceerden we de PowerFlush®, hét ant-
woord op problemen met automatische transmissies. In 
2014 staat de nieuwe Garage App centraal, een samen-
werking met Autosociaal. De Garage App is uw eigen 
app in uw eigen huisstijl! De manier om met uw klanten te 
communiceren op een manier die bij hen past. U leest er 
alles over op pagina 6. Daarnaast zijn alle servicemodu-
les die we in de afgelopen jaren hebben geïntroduceerd 
nu gebundeld in het overkoepelende programma ‘De 
Kroon-Oil specialist’. Een uitgebreid pakket aan produc-
ten en diensten waar u gebruik van kunt maken en waar-
mee u zich ‘Kroon-Oil specialist’ mag noemen. 

Ook op het gebied van productontwikkeling is er veel te 
melden. Te beginnen bij de volledig vernieuwde verpak-
kingslijn. Een resultaat waar we bijzonder trots op zijn! 

We introduceerden diverse nieuwe producten, de Food 
Grade productlijn is flink uitgebreid en bestaande formu-
les zijn verbeterd. En over formules gesproken; heeft u zich 
altijd al afgevraagd welk additief welke functie heeft? In 
deze editie van Lubevision vindt u het 2e deel van ‘Basis-
beginselen Tribologie':  alles over additieven. Ook stellen 
we u voor aan MP Motorsport, het enige Nederlandse 
team in de GP2 én volledig gesmeerd met Kroon-Oil.

Zoals u ziet hebben we niet stilgezeten, maar er staat nog 
veel op stapel! We houden u natuurlijk op de hoogte.
Voor nu wensen we u veel leesplezier met deze editie van 
Lubevision. Heeft u vragen of opmerkingen? 

We horen graag van u. 
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"WE HEBBEN NIET STILGEZETEN EN 
Er STAAT NOG VEEL OP STAPEL"
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We weten uit ervaring dat smeermiddelen vooral 
worden verkocht op basis van vertrouwen. Vertrouwen 
dat vooral kan worden gegeven door autoriteit: kennis 
van het product en zijn toepassingen. Daarnaast spelen 
andere belangrijke zaken zoals de relatie met uw klant, 
bedrijfsuitstraling en service en dienstverlening een 
grote rol. Deze zaken komen tot uiting in een nieuw, 
overkoepelend programma: De Kroon-Oil specialist.

Het programma bestaat uit zes modules. Elke module 
bevat het beste van wat Kroon-Oil te bieden heeft; 
producten, scholing, equipment en concepten als de 
App, PowerFlush® en het Mobiliteitsplan. U wordt de 
smeermiddelenspecialist, maakt actief gebruik van onze 
kennisplatformen en houdt uw kennis op peil middels een 
periodieke training .

Door gebruik te maken van deze modules, rekenen wij u 
tot de groep Kroon-Oil specialisten. Uw pand krijgt een 
bijpassende uitstraling en bij elke extra module nemen de 
voordelen alleen maar toe. 

moDUlES
Specialistisch assortiment
Het Kroon-Oil assortiment bestaat uit een breed scala 
kwalitatief hoogwaardige producten. Voor welke 
toepassing u ook een smeermiddel zoekt: wij hebben het. 
Omdat we inspelen op technologische ontwikkelingen en 
wensen uit de markt, is ons aanbod altijd actueel. Alle 
Kroon-Oil producten worden in Nederland gemaakt en 
verdienen met recht het label ‘Made in Holland’. Op onze 

productielocatie in Zwijndrecht wordt nauw toegezien op 
kwaliteit: van grondstof tot eindproduct, alleen het beste 
is goed genoeg! Kroon-Oil producten voldoen dan ook 
aan internationaal geldende specificaties van voertuig- en 
machinefabrikanten. 

Bulk en Equipment
Kroon-Oil biedt hoogwaardig, KIWA-gecertificeerd 
werkplaatsequipment dat voldoet aan de laatste (milieu)
eisen. Van milieuvatenpallet tot bulktank, bij ons bent u 
aan het goede adres. We introduceren regelmatig nieuwe 
items zoals een specialiteitenkast voor een specifieke lijn 
of de nieuwste olieopvangbak. 

Servicegericht, betrouwbaar, kwalitatief hoogwaardig, kennis, klantvriendelijk; woorden en begrippen 
die u vaak tegenkomt in het marketinglandschap. Wat ons betreft zijn het echter geen holle frasen! Deze 
vijf woorden vormen de kerncompetenties van onze onderneming waar we elke dag invulling aan geven.  
Dat stelt ons in staat om niet alleen de beste producten aan u te leveren maar ook om onze kennis van 
smeermiddelen te delen; de basis van onze kracht. 

Bent u GaraGist? 
worD Kroon-oil specialist!

Advies en Scholing
De kennis die we in ruim 100 jaar hebben opgedaan, 
delen we graag met u. Door deze jarenlange ervaring 
kunnen we u adviseren bij uw productkeuze maar ook 
(technische) vragen beantwoorden. Op de website kunt 
u terecht voor een uitgebreid smeermiddelenadvies op 
basis van uw kenteken, dit kan zelfs als u onderweg bent 
via Kroon-Oil Mobile! Daarnaast geven we trainingen en 
demonstraties. Voor al uw vragen staat er een gemotiveerd 
team met parate kennis voor u klaar.

 

Werkplaatsuitstraling
Van gevelbeplating tot koffiebeker,  we bieden alles wat u 
nodig hebt voor de optimale ‘Specialisten uitstraling’.  We 
hebben een brede lijn modische workwear, plastic tassen, 
geveluitstraling, banners, folders etc. In de toekomst is het 
mogelijk om alle items online te bestellen en kleine aantallen 
aan te kopen. 

 

 
 
 

Servicemodules
Naast hoogwaardige producten bieden we diverse 
servicemodules die u veel werk uit handen nemen. De 
diverse concepten zijn bouwstenen in een succesvolle 
bedrijfsvoering en genereren nieuwe kansen en omzet. Ze 
stellen u tevens in staat uw klanten een hoog serviceniveau 
te bieden.  En het mooie is: alles is al van A-Z voor u 
geregeld. U hoeft alleen maar deel te nemen! De App, 
Powerflush®, Milieuzorgplan, BioCircle Mobiliteitsplan 
en iKas worden tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden  
aangeboden. Kroon-Oil ontzorgt.

Marketing
Met de Distributorszone heeft u altijd beschikking over  
ons logo en andere huisstijlelementen, de meest recente 
afbeeldingen, advertenties, posters etc. Marketing Our 
Brand! 

vooRDElEN
• U bent het steunpunt voor de consument

• U wordt de smeermiddelenspecialist 
• U kunt gebruik maken van de meest gebruiksvriendelijke en 

best bezochte advieswebsite zodat u altijd verzekerd bent van het 
juiste smeermiddelenadvies 

• U maakt actief gebruik van de kennis van Kroon-Oil 
• U volgt periodieke kennistrainingen

• U beschikt over een veelomvattend assortiment van specialiteiten
• Smeermiddelenanalyseservice in ons eigen laboratorium indien nodig

• Concepten als de App en PowerFlush® tegen bijzondere en aantrekkelijke 
voorwaarden 

• Uniforme en hoogwaardige pand- en werkplaatsaankleding
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coppER + plUS
Copper + Plus is een hittebestendige, loodvrije anti-corrosiepasta. Het product bestaat uit fijn verdeelde koperdeeltjes 
in een niet smeltbare bentonietbasis, waaraan zeer effectieve anti-oxidatie- en corrosie-inhibitoren zijn toegevoegd. 
Het vormt een film tussen de metaaldelen die tegen zeer hoge temperaturen bestand is (tot 1350 graden). Naast 
deze eigenschappen biedt Copper + Plus een goede bescherming tegen corrosie, vocht en trillingen. Het product is 
ongevoelig voor zuren, water, pekel en loog. Door tijdens het monteren van metalen delen Copper + Plus te gebruiken, 

laten de delen zich, ook na jaren, weer eenvoudig demonteren. Copper 
+ Plus aangebracht tussen remblokken en remcilinder voorkomt hinderlijk 
piepen. Let op! Niet op de remschijf aanbrengen!

  
 125 x 20 gr tube   (33105)
 12 x 100 gr tube   (35395)
 6 x 600 gr pot   (34077)

4 x 5 kg bus   (05303)
 1 x 50 kg drum   (31293)

Sp mATIc 2094
De SP Matic productlijn is onlangs uitgebreid met de SP Matic 2094, speciaal voor de nieuwste generatie 7G-Tronic 
Plus transmissie van Mercedes Benz.

Het product heeft uitmuntende brandstofbesparende eigenschappen en 
een zeer hoge weerstand tegen oxidatie. Daarnaast is het volledige 
compatibel met de door Mercedes gebruikte afdichtingsmaterialen, 
heeft zeer goede smerende eigenschappen en beschermt tegen corrosie 
en schuimvorming. SP Matic 2094 kan worden toegepast wanneer 
specificatie MB 236.15 wordt voorgeschreven.

12 x 1 lt flacon   (35470)
1 x 15 lt bag in box   (35486)
1 x 20 lt pail   (35471)
1 x 60 lt drum   (35472)
1 x 208 lt vat   (35473)

proDuct upDate

het productassortiment van kroon-oil wordt voortdurend getoetst en regelmatig aangepast naar de 
meest recente ontwikkelingen. hierbij ligt de nadruk op verbetering en vooruitgang. Door ons innovatieve 
productbeleid zijn we altijd in staat de nieuwste producten en een compleet smeertechnisch advies te bieden. 

De clicK tussen u en uw 
Klant
ZorG voor meer werKplaatstraffic!

…Met uw eigen app! De unieke manier om de binding 
met uw klant te versterken. Kroon-Oil introduceert daarom 
de Garage App, dé click tussen u en uw klant. 

Uw klanten zien direct uw actuele occasionvoorraad, 
plannen een afspraak in de werkplaats, krijgen hulp bij 
storingen, kunnen schades melden en veel meer. Na 
registratie van het kenteken ontvangt uw klant automatisch 
berichten over onderhoudsbeurten aan zijn auto. De app 
speelt daardoor een belangrijke rol in uw werkplaatstraffic 
en helpt effectief uw omzet te verhogen. 

Voor u biedt de app aantrekkelijke gebruiksmogelijkheden. 
U heeft goed zicht op de gegevens van uw app-
gebruikers en hun voertuigen en verliest ze nooit uit het 
oog. Herinneringen versturen voor APK, bandenwissel 
of olieverversingen is nog nooit zo makkelijk geweest. 
Klanten kunnen zelf een afspraak maken voor een 
onderhoudsbeurt, daarbij houdt u altijd de regie. Middels 
een push notificatie brengt u uw klanten eenvoudig op 

de hoogte van het laatste nieuws. En dat allemaal in uw 
eigen huisstijl!

zIchT op Uw klANTEN
Het APP-dashboard biedt u een overzicht met gegevens 
over uw klanten en wordt gekoppeld aan uw app. Dankzij 
het dashboard heeft u zelf de controle en altijd zicht op 
uw klanten.

‘hoe zorg ik voor meer werkplaatstraffic en een hogere omzet?’ Een vraag die iedere garagist zich in de 
huidige markt stelt. klanten boeien en binden is vooral door de komst van het internet een steeds grotere 
uitdaging. Wist u bijvoorbeeld dat smartphone gebruik nog steeds toeneemt? En dat mobiel internetten 
desktop internetgebruik overstijgt? het is daarom van cruciaal belang om met uw klanten te communiceren 
op een manier die bij hén past…

"EN DAT ALLEMAAL IN UW EIGEN 
HUISSTIjL" 

AllE vooRDElEN op EEN RIj 

• uw eigen app in uw eigen huisstijl 

• gemakkelijk te vinden onder uw bedrijfsnaam

• directe communicatie met uw klant

• zorgt voor een sterke binding

• klanten maken zelf werkplaatsafspraken

• beheer uw werkplaatsagenda

• presenteer uw occasionvoorraad

• overzichtelijk en uitgebreid dashboard 

• inzicht in de statistieken 

• geschikt voor alle smartphones en tablets
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AlUplEx fGS GREASE Ep 2 h1
Aluplex FGS Grease EP 2 H1 is een aluminium complex vet gebaseerd op vol-synthetische basisoliën (PAO) en 
geavanceerde additieven. Het  bevat alleen grondstoffen die zijn goedgekeurd door de U.S. Food & Drug administration 
voor gebruik in smeermiddelen die op enige wijze in contact kunnen komen met voedingsmiddelen. Derhalve heeft 
Q-Aluplex het H1 keurmerk voor Food Grade smeermiddelen.

Aluplex FGS Grease EP 2 H1 heeft uitstekende smeer- en anti-slijtage eigenschappen, beschermt tegen corrosie en 
heeft een hoog temperatuurbereik. Daarnaast is het ook te gebruiken bij zeer lage temperaturen. Het product is 

reukloos, smaakloos en absoluut niet giftig.

12 x 400 gr schroefpatroon  (35399)
1 x 18 kg pail metaal (35429)

ARmADo SyNTh lSp UlTRA 10w-40 | ARmADo SyNTh lSp UlTRA 5w-30 
Armado Synth LSP Ultra 10W-40 en 5W-30 zijn twee nieuwe, topkwaliteit brandstofbesparende motoroliën in 
het Kroon-Oil assortiment. Door gebruik te maken van de nieuwste additieventechnologie in combinatie met zeer 
speciale basisoliën, stelt Armado Synth LSP Ultra de nieuwe norm op dieselmotorolie gebied! De producten bieden 
brandstofbesparing en een zeer goede werking onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden. Daarnaast hebben de 
producten een zeer sterk detergerende en disperserende werking, een zeer sterk anticorrosie- en antischuimvermogen 
en een hoge natuurlijke viscositeitsindex. Armado Synth LSP Ultra verlengt de levensduur van het deeltjesfilter en slijtage 
aan zuigerveren en cilinderwand wordt tegengegaan, daarmee levert het product een belangrijke bijdrage aan 
vermindering van de onderhoudskosten. 

Armado Synth lSp ultra 10W-40
4 x 5 lt can   (35330)

 1 x 20 lt pail   (35331)
 1 x 60 lt drum  (35332)
 1 x 208 lt vat   (35333)

Armado Synth lSp ultra 5W-30
1 x 20 lt pail   (35621)

 1 x 60 lt drum  (35622)
 1 x 208 lt vat   (35623)

h1 - lIjN
Het Food Grade assortiment is flink uitgebreid! Deze veelomvattende lijn bestaat 
onder andere uit kwalitatief hoogwaardige compressor- en vacuümpompoliën, 
transmissieoliën, hydraulische vloeistoffen en vetten. De range wordt gecompleteerd 
met een aantal specials. Alle Food Grade producten zijn InS geregistreerd. 
Daarnaast is Kroon-Oil ISO 9001 gecertificeerd en de H1 productielocatie ISO 
21469 gecertificeerd.

De veiligheid van consumenten is een van de belangrijkste aandachtsgebieden 
in ieder productieproces. Producten worden getest op gezondheidsrisico’s 
als kankerverwekkende effecten, vergiftiging of huidirritaties. Vooral in de 
voedings- en geneesmiddelenindustrie komen situaties voor, waarbij contact 
tussen smeermiddelen en het product niet helemaal kan worden vermeden. In 
deze situaties is het van belang niet-giftige smeermiddelen te gebruiken die geen 
gevaar vormen voor de consument: Food Grade smeermiddelen. De Kroon-Oil FG 
producten zijn H1 gecertificeerd door het InS en geschikt voor gebruik in deze 
situaties. 

Met de Kroon-Oil Food Grade producten bieden we u niet alleen een product dat 
veilig is voor de eindgebruiker; maar vooral ook een hoogwaardig smeermiddel voor 
optimaal machinegebruik tijdens de hele levensduur van de machine. 

   
  

ScREEN wASh - NIEUwE foRmUlE
Zowel de Screen Wash Concentrated als de Screen Wash -20˚C hebben een vernieuwde formule! 

Screen Wash concentrated is een krachtige antivriestoevoeging op basis van Ethanol als aanvulling op het 
ruitensproeierwater. Het product reinigt de voorruit van straatvuil en insecten. Door toevoeging van speciale additieven 
voorkomt het opnieuw bevriezen van de voorruit en dichtvriezen van de sproeiers. 
Bescherming: Puur -50°C | 1 : 1 -20°C | 1 : 2 -10°C | 1 : 5 Zomer 

      
 24 x 500 ml flacon  (35443)
 12 x 1 lt flacon   (04210)
 4 x 5 lt can   (04313)
 1 x 20 lt can   (35434)
 1 x 60 lt drum kunststof  (14112)
 1 x 208 lt vat   (14213)
  

Screen Wash -20 ºc  is een krachtige ruitensproeiervloeistof op basis van Ethanol. Het reinigt de voorruit snel van 
straatvuil en insecten. Door toevoeging van speciale additieven voorkomt het opnieuw bevriezen van de voorruit en 
dichtvriezen van de sproeiers. Mengen met water is niet nodig! Screen Wash -20 ºC biedt een bescherming tegen 
opnieuw bevriezen tot -20°C. 

   4 x 5 lt can   (33005)
   1 x 208 lt vat   (33057)
   1 x 60 lt drum kunststof  (33413)
   1 x 20 lt can   (33645)
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mp motorsport
alle succesfactoren in Huis 

De kwaliteit van onze producten testen in de praktijk, een belangrijk doel van sponsoring. In de loop der jaren 
hebben we intensieve samenwerkingen opgebouwd in de rallysport en tractorpulling. Daarnaast is Kroon-Oil 
sinds afgelopen seizoen een prestigieuze samenwerking aangegaan met MP Motorsport; een zeer professioneel 
en ambitieus team dat uitkomt in verschillende klassen van de racesport. MP Motorsport is daarnaast het enige 
Nederlandse team dat uitkomt in de GP2, de belangrijkste opstapklasse naar de formule 1. Ook in 2014 
vertrouwt het team op de smeermiddelen en productkennis van Kroon-Oil. We stellen hen graag aan u voor!  

“DE TWEE PODIUMPLAATSEN GEVEN 
DE POTENTIE VAN HET TEAM GOED 

WEEr"

mp moToRSpoRT woRDT mANoR mp moToRSpoRT
In 2012 bundelt MP Motorsport haar krachten met 
het gerenommeerde Britse Manor Motorsport. In de 
Eurocup staat het team sindsdien bekend als Manor 
MP Motorsport. De samenwerking heeft veel kennis en 
ervaring opgeleverd. john Booth, oprichter van Manor 
en momenteel teambaas van F1-team Marussia, heeft 
veel ervaring en een neus voor talent. F1-coureurs als 
Lewis Hamilton, Kimi räikkönen, Paul di resta en Antonio 
Pizzonia begonnen hun carrière bij Manor in de Britse 
Formule renault 2.0. Door de samenwerking met john 
Booth heeft het team direct toegang tot een goede 
windtunnel en overige faciliteiten van Marussia. In de 
moderne werkplaats in Westmaas staat daarnaast een 
eigen racesimulator die voortdurend wordt gevoed met 
gegevens die zijn verzameld op de circuits.

GRooT poTENTIEEl 
Afgelopen jaar was voor MP Motorsport een belangrijk 
leerjaar in de GP2 waarbij ze zowel pieken als dalen 
ervoeren. Twee podiumplaatsen, in Monaco en Abu 
Dhabi, geven de potentie van het team echter goed weer! 

Gp2 | DE AUTo
De prestaties van de GP2-auto’s komen redelijk in de 
buurt van de F1-bolides. Alle teams maken gebruik van 
dezelfde auto, motor en banden. De auto is een Dallara 
GP2-11, voorzien van een 4.0 V8 van Mécachrome. Net 
als in de Formule 1 is Pirelli de bandenleverancier. De 
motor heeft een vermogen van 612 pk en een koppel van 
500 Nm en is begrensd op 10.000 toeren. 

Gp2 | hET RAcEN
Het GP2-kampioenschap bestaat uit 11 weekenden, 
alle in het voorprogramma van de Formule 1. Een GP2-
weekend bestaat uit twee races, een lange hoofdrace 
op zaterdagmiddag en een korte sprintrace op 
zondagochtend. De coureurs hebben relatief weinig 
voorbereidingstijd: op vrijdag is er een vrije training van 

30 minuten, gevolgd door een kwalificatiesessie van nog 
eens 30 minuten. De startopstelling van de sprintrace 
wordt bepaald door de uitslag van de hoofdrace, met 
de eerste acht plaatsen in omgekeerde volgorde. Een 
GP2-auto kan op hetzelfde circuit de rondetijden van de 
langzaamste F1-auto’s benaderen. Met een acceleratie 
van 0-200 km/u van 6,6 seconden en een topsnelheid 
(op Monza) van 332 km/u is het de snelste monoposto na 
een F1-auto en een Indycar.

Naast GP2 doet MP Motorsport mee in het nieuwe 
kampioenschap FA1 en de Eurocup Formule renault 2.0 
(Europees en Noord Europees kampioenschap). Hiermee 
neemt het team deel aan 4 kampioenschappen met maar 
liefst 10 auto’s. Een enorme organisatorische klus, waarbij 

het prettig is dat Kroon-Oil alle bijstand biedt en zorgt 
voor de juiste smeermiddelen op de juiste plek.

NIEUw SEIzoEN 2014
Op Sport 1 en rTL 7 krijgen GP2 en MP Motorsport 
uitgebreid aandacht. Wij zijn dan ook bijzonder trots op 
onze samenwerking met het team. Afgelopen seizoen zijn 
we ingestapt en hebben we kennis kunnen maken met 
elkaars organisaties. Op basis van de positieve ervaringen 
bouwen we de samenwerking in 2014 verder uit. Dat 
begint met een technische sessie tussen de technische 
engineers van beide bedrijven. Op basis van de nieuwe 
setup bepalen zij samen de passende smeermiddelen. 
Wij kijken uit naar het nieuwe seizoen 2014, dat start op 
het Sakhir circuit in Bahrein op 6 april!
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aDDitieven
BasisBeGinselen triBoloGie - Deel ii

pEpER EN zoUT BRENGEN DE mAAlTIjD op SmAAk!
In de vorige editie gaven we al aan dat basisoliën op zichzelf zelden geschikt zijn om als smeermiddel te dienen. 
Afhankelijk van de toepassing zijn additieven nodig om tot een geschikt smeermiddel met de juiste eigenschappen te 
komen. Zoals specerijen smaken kunnen versterken of toevoegen, kunnen additieven bepaalde eigenschappen van 
basisoliën versterken of zelfs ontbrekende eigenschappen toevoegen. Kortom, additieven zijn de ‘specerijen’ van de 
smeermiddelenindustrie.

ANTI-oxIDANTEN
Net als metalen kunnen ook smeeroliën oxideren. Koolwaterstoffen reageren met zuurstof uit de lucht waardoor 
uiteindelijk kettingreacties ontstaan. Zuren en polymeren (hele lange moleculen) zijn hiervan de reactieproducten. Dit 
proces noemen we ook wel verouderen. De smerende eigenschappen van een geoxideerde olie gaan zienderogen 
achteruit door onder ander het verzuren en indikken van de olie. Hoge temperaturen, verontreiniging, (slijtage)metalen 
en water in de olie versnellen het oxidatieproces aanzienlijk. Anti-oxidanten vertragen de chemische reacties van het 
verouderingsproces en voorkomen het katalysatoreffect dat metalen hebben op het oxidatieproces. Hierdoor neemt de 
levensduur van de olie toe en dat maakt langere verversingstermijnen mogelijk. 

ANTI-coRRoSIE ADDITIEvEN
Anti-corrosie additieven zijn veelal polaire stoffen met een uitstekende hechting aan metalen oppervlakken. Metalen 
componenten worden op deze manier voorzien van een dunne oliefilm die zich niet makkelijk laat verwijderen. 
Hierdoor ontstaat een zeer goede corrosiewerende werking omdat het gevormde beschermende laagje voorkomt dat 
water, zuurstof en agressieve zuren bij het metaal kunnen komen. 

ANTI-SlIjTAGE ADDITIEvEN
Anti-slijtage additieven hebben vaak een mild etsende werking en worden pas werkzaam bij hogere temperaturen. 
Hierdoor werken deze additieven alleen op plaatsen waar dat ook echt nodig is: bij metaal-op-metaal contact. Door de 
plaatselijke temperatuurverhoging, veroorzaakt door wrijvingswarmte, worden de anti-slijtage additieven actief door 
de reactie met het loopvlakmateriaal. Op deze manier ontstaat een laagje op de loopvlakken dat bij het over elkaar 
glijden van de loopvlakken ook weer heel eenvoudig wordt afgewreven. Hierdoor worden de loopvlakken gladder en 
wordt slijtage voorkomen. 

ExTREmE pRESSURE DopES (Ep DopES)
Net als andere anti-slijtage additieven werken EP-dopes pas bij hogere temperaturen en alleen op plaatsen waar dat 
nodig is. Wanneer metaal-op-metaal contact onvermijdelijk is, lopen de temperaturen hoog op door de wrijvingswarmte. 

Tribologie is de specialistische en veelzijdige wetenschap waar complexe onderwerpen als smering, wrijving 
en slijtage samenkomen. Wij delen dit specialisme al meer dan 100 jaar op diverse fronten met onze klanten. 
U kunt daarbij denken aan het geven van professionele productadviezen, technische trainingen en beschikbaar 
stellen van smeertechnische documentatie. In dit kader behandelen we in Lubevision enkele belangrijke en 
veelgevraagde aspecten van tribologie. In deze editie deel 2: Veel gebruikte additieven. 

Zo hoog zelfs dat de hoogste ruwheidstoppen van de loopvlakken aan elkaar kunnen lassen! 
De meeste Extreme Pressure dopes zijn zwavelhoudend. Bij hoge temperaturen reageert zwavel met ijzer tot ijzersulfide 
en vormt zo een plaatselijk laagje. Dit laagje verzwakt de gevormde lasjes waardoor die weer eenvoudig worden 
verbroken. Op deze manier wordt slijtage voorkomen. Er is daarmee veel gelijkenis met anti-slijtage additieven 
waardoor het maken van een duidelijk onderscheid niet altijd eenvoudig is. EP-dopes worden vaak gebruikt in zwaar 
belaste toepassingen als transmissies en differentiëlen. Anti-slijtage additieven worden daarentegen vaker ingezet in 
lichter belaste toepassingen als hydraulische systemen en motoren.  

vI-vERBETERAARS
Het nadeel van olie is dat de viscositeit daalt bij toenemende temperatuur en vice versa. De viscositeit 
temperatuurafhankelijkheid van een olie wordt uitgedrukt in de viscositeitsindex: VI. Hoe hoger de VI, hoe constanter 
de viscositeit bij temperatuurverschillen. Daarom kiezen we het liefst voor smeermiddelen met een hoge VI. Als de 
VI van de basisolie niet hoog genoeg is, kunnen we deze verhogen met VI-verbeteraars. Deze additieven zijn veelal 
opgebouwd uit zeer grote moleculen, ook wel polymeren genoemd. Polymeren hebben de eigenschap dat ze bij lage 
temperaturen ‘oprollen’ tot kleine bolletjes. In deze toestand hebben ze weinig tot geen effect op het stromingsgedrag 
van de olie. VI-verbeteraars worden pas werkzaam bij hogere temperaturen doordat de moleculen zich ‘uitstrekken’. 
Deze uitgestrekte moleculen belemmeren de stroming van de olie waardoor de viscositeit toeneemt. Smeermiddelen met 
toegevoegde VI-verbeteraars worden daarom minder dun bij hoge temperaturen. 

ANTI-SchUIm ADDITIEvEN
Er kan schuim ontstaan in smeermiddelen door luchtinsluiting en/of wanneer het in beroering wordt gebracht. 
Een ongewenst effect omdat schuimvorming een negatieve invloed heeft op onder andere de smeercapaciteit, 
samendrukbaarheid, koelend vermogen, responsiesnelheid en 
oxidatiestabiliteit van de olie. Toepassing van anti-schuim additieven 
voorkomt de vorming van een schuimlaag. Een belangrijke eigenschap van 
deze additieven is dat ze oplosbaar zijn in het smeermiddel en daarnaast 
een zeer lage oppervlaktespanning hebben. De minuscule druppeltjes 
anti-schuim additief zweven in de olie en functioneren als het ware als 
mini speldenprikjes die de luchtbelletjes lekprikken als ze met elkaar in 
aanraking komen. 

vloEIpUNTvERlAGERS
Veel smeermiddelen zijn volledig of gedeeltelijk gebaseerd op paraffinische basisoliën. Bij lage temperaturen klonteren 
de paraffinekristallen samen tot grote kristallen waardoor de olie een vaste stof wordt. Vloeipuntverlagende additieven 
zorgen er in dat geval voor dat het product ook bij lage temperaturen voldoende vloeibaar blijft. De additieven vormen 
een dunne film om de paraffinekristallen waardoor ze niet samenklonteren en de olie ook bij lage temperaturen 
vloeibaar blijft. 

DETERGENTEN EN DISpERSANTEN
Detergenten en dispersanten zijn reinigende 
additieven. Ze voorkomen de vorming 
van onder andere kool- en lakaanslag op 
onderdelen door te zorgen dat vuildeeltjes niet 
kunnen samenklonteren. Daarnaast voorkomen 
ze afzetting van metalen deeltjes op metalen 
oppervlakken. Detergenten zijn vooral werkzaam 
bij hoge temperaturen en gaan lakvorming en 
koolaanslag op metalen onderdelen tegen. 
Dispersanten zijn juist werkzaam bij lagere 
temperaturen. Hun belangrijkste functie is het 
voorkomen van sludge en zwevend/klein houden 
van vuildeeltjes. Detergenten en dispersanten 
lijken erg op elkaar, de reden dat ze altijd in 
één adem worden genoemd. 

"ADDITIEVEN ZIjN DE 
SPECErIjEN VAN DE 

SMEErMIDDELENINDUSTrIE"

IN SUSPENSIE

zonder dispergerende additieven met dispergerende additieven 
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Kroon-oil iKas
UW EIgEn ADVISEUR ALtIjD In DE BUURt!

iPad met Kroon-Oil uitstraling

eenvoudig te bevestigen aan de stelling

altijd het beste advies

zorgt voor een sterke binding

automatische updates

beveiligd systeem

compact formaat

iKas draagt bij aan uw imago van smeermiddelenspecialist en brengt uw klanten steeds bij het juiste 
Kroon-Oil  product.

kroon-oil ikAS

ikAS IS OnDERDEEL VAn hEt UItgEBREIDE 
PROgRAMMA ‘DE kROOn-OIL SPECIALISt’

/kroonoil

/kroonoil

SERVICE MODULES
o.a.:
· App
· PowerFlush®
· Mobiliteitsplan
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