Let op je diesel!
Door Frank Sangers
Sinds de Europese verplichting om biodiesel toe te voegen aan de ‘gewone’ diesel en ook de
diesel zwavelarm te maken zijn behoorlijk veel watersporters in de (diesel)problemen terecht
gekomen.
Kort gezegd kan er algvorming in de dieseltank
ontstaan, welke gevoed wordt door (condens)water in
de dieseltank. Door het verdwijnen van zwavel krijgt
alg nu een groeikans. Als dit gebeurt gaat het snel: de
algen zorgen voor het dichtslibben van het dieselfilter
(meestal komen ze niet verder dan het groffilter, maar
besmetting kan ook verder gaan…). Gevolg: de
dieselolie bereikt de motor niet meer.
Mocht het je overkomen: zeil naar de haven en vraag
assistentie van de KNRM. Naar binnen zeilen in een
haven is niet verstandig!

De KNRM heeft in het afgelopen jaar zeer vaak schepen moeten redden met dit probleem.
Denk niet: dit overkomt mij niet: als het je wel overkomt is dat heel vervelend en zullen
waarschijnlijk je dieseltank, filters en leidingen professioneel moeten worden gereinigd en
ben je vele honderden euro’s armer. Hoe kun je dit probleem voorkomen? Je kunt het beste
altijd elk jaar minstens één keer je dieselfilters vervangen, vaker is aan te raden (je krijgt dan
een goed beeld hoe schoon je diesel nog is). En door in ieder geval een algenkiller toe te
voegen aan de diesel.
Een van de beste middeltjes is Grotamar 82, dat je toevoegt voordat je tankt of eventueel
aan een tank toevoegt. Dit middel is te koop in Nederlandse watersportwinkels en kost ca, €
40,- voor 500 cc (prijspeil voorjaar 2016). In Duitsland is dit middel veel goedkoper (1 liter
voor dezelfde prijs) en kan eenvoudig via Internet worden besteld (verzendkosten tot 31 kg
zijn slechts € 6,95). Het is een beproefd en (bijvoorbeeld door Duitse defensie) goedgekeurd
middel, dat absoluut werkt. Ook kan een ‘killshot’ worden gegeven bij besmetting. Op de site
van de producent is veel informatie te vinden (zie onder).
Kortom: een gewaarschuwd schipper weet hoe te handelen!
Zie https://www.svb24.nl/nl/grotamar-grotamar-82.html (bestellen) of
http://www.grotamar.com/grotamar-en/ (productinformatie Grotamar)
Voor wie meer ervaringsellende wil lezen: zie http://www.carand.nl/?p=1365
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