
 

                                           
 
Diesel gebruikers worden regelmatig geconfronteerd met een terugkerend probleem van 
filterverstopping. Deze wordt veroorzaakt door bacteriegroei in de dieseltank. Verstopte dieselfilters 
kenmerken zich door slecht startende, sterk rokende, haperende en plotseling stilvallende dieselmotoren. 
U kunt  dit herkennen aan de zwarte slijmlaag in de verstopte dieselfilters.  

 
Voor velen is dit een bekend probleem. Er gaan dan ook verschillende verhalen rond over de oorzaken en 
oplossingen van dit bacterieprobleem. Met dit korte schrijven proberen we u wat meer duidelijkheid en 
mogelijke oplossing(en) voor dit lastige probleem te geven. U wilt immers ongestoord van uw vrije tijd, 
plezierjacht / boot / sloep / camper genieten. 
 

Diesel verandering: 
In 2010 heeft de Eu besloten de dieselbrandstof zwavelvrij te maken. Hiermee wordt de zwaveldioxide 
(SO2) uitstoot van dieselmotoren sterk verminderd. Het zwavelgehalte is dan ook van 1000 ppm naar 10 
ppm (mg/l) teruggebracht. Daarnaast heft de EU de oliemaatschappijen OOK verplicht om 5 % plantaardige 
olie bij te mengen. Deze diesel is dan de zogenaamde biodiesel en voldoet door beide aanpassingen nog 
aan de Europese EN590 norm. Maar deze 2 veranderingen zijn wel de oorzaak van de snel toenemende 
problemen met diesel in de tanks. De diesel is gevoeliger geworden voor bacteriegroei.  
 

Bacterie / slijm/ sludge : 
In elke (volle of geïsoleerde) dieseltank treedt door temperatuurwisseling condensvorming op. De 
condensdruppels lopen langs de wand van de tank naar beneden en verzamelen zich altijd op het laagste 
punt op de bodem. In dit water kunnen de bacteriën zich rustig gaan “voortplanten”.  Zonder water verloopt 
het groei proces langzamer. 
Bacteriën zijn onzichtbare kleine organismen, die altijd in de biodiesel voorkomen en voor hun ontwikkeling 
WATER nodig hebben. Bacteriën groeien door tweedeling (exponentieel) , dit gebeurt elke 10 minuten. U 
kunt begrijpen dat 200 bacteriën in enkele uren uitgroeien tot miljoenen in aantal. De bekende slijm / sludge 
op de bodem van de tank. Het is deze slijmmassa, die langzaam het brandstof filter verstopt. Daardoor 
begint motor te haperen, verliest vermogen of valt onverwacht stil. Dit is de nachtmerrie voor elke schipper, 
zeker op een drukke vaarroute!.  

Bacteriele “Exponentiele” vermeerdering

16.000.000 in 5 uur200

 
 

Hoe te voorkomen: 
Vaak wordt geadviseerd de tank volledig te vullen, maar ook daarin ontstaat condens. Een volle tank is ook 
een risico voor toenemende dieseldiefstal, die niet verzekerd is. Diefstallen vinden zelfs plaats in beveiligde 
havens. 
Een slecht sluitende tankdop op het dek kan ook al regenwater in de tank doorlaten.  
Een schipper zou VOOR het vertrek altijd eerst het (condens) bodemwater uit zijn tank moeten verwijderen. 
Vaak is dit aftappen onmogelijk  en geen prettig karwei, of wordt vergeten. Men wil immers van zijn vrije tijd 
boot / camper genieten !.  
 

                                                                                         
 
 
 

 

“BIO-DIESEL” 
 

Keerzijde van de 
 

GROENE MEDAILLE 
 
 

Bacteriën zijn minuscuul klein en onzichtbaar. 

Zij hebben voor hun ontwikkeling WATER (brood)nodig. 

Celdeling vindt elke 10 minuten plaats (exponentieel). 

Vormen een dichte slijmmassa op de bodem van de tank. 

Een VERSTOPT filter is het resultaat. 

 
Het bodemwater geeft u duidelijk beeld van uw 
tank situatie. (foto links)  
 
Troebele diesel duidt ook op bacterie vervuiling. 
 
Zwarte slierten in de “water-afscheider” verstoppen 
het filter. 
 
 
 
 
 



Een nieuwe filter of bypass geven maar voor korte tijd een oplossing tegen deze slijmerige massa, want 
door deining komt er steeds weer nieuwe vervuiling bij het filter. Tankreiniging is een kostbare en 
tijdrovende ingreep en geeft geen 100%-ige garantie.  
Door het gebruik van een antibacterie toevoeging (biocide) zal geen enkele nieuwe bacterie meer in uw 
tank kunnen groeien en blijven ook de filters langer schoon. Daarmee is het slijmprobleem in uw tank 
eenvoudig te verhelpen en VOORGOED verleden tijd. 
 

Wat zijn anti bacteriemiddelen / biocides?. 

Alle middelen die bacteriegroei voorkomen of bestrijden zijn volgens de  wet een biocide en moeten 
geregistreerd zijn bij CtgB (College toelating Gewasbestrijdingsmiddelen Biocides).  
Watersportwinkels bieden vaak diverse middelen aan, waarvan wordt beweerd dat ze het bacterieprobleem 
tegen gaan. De werkelijkheid is vaak anders. Een korte uitleg over de verschillen en werking is dan op zijn 
plaats.  
De middelen zijn onder te verdelen in volgende groepen :BIOCIDES, NAFTA, EMULGATOREN en 
ENZYMEN. Hieronder volgt een korte uitleg over de verschillende middelen op de markt en de werking 
hiervan. 
 

De middelen zijn te verdelen in volgende groepen :BIOCIDES, NAFTA, EMULGATOREN en ENZYMEN. 
   
BIOCIDES: (ACTICIDE CMG, Grotamar, MAR 71),  

Zijn echte anti-bacteriemiddelen op basis van Isothiazolon-one (CIT-MIT) of Oxazolidine.  
Hiervan is de  ACTICIDE® CMG het MEEST effectief en werkt al met slechts 25 ml / 500 liter).   

De literatuur bevestigt de werking verschillen tussen ACTICIDE® CMG en Grotamar. (zie tabel) 

 
MIC waardes in ppm ACTICIDE CMG Grotamar/ mar71 

Organismen   Isothiazolon-one Oxazolidine 

E. coli 2,5 144 

Pseudomonas aeruginosa 2,5 144 

Pseudomonas putida 2,5 600 

Cand. albic  bzw. valida 9 600-1000 

** MIC = Min. Hoeveelheid nodig om bacterie groei te stoppen,uitgedrukt in ppm (part per million) 

 
Tabel toont dat ACTICIDE® CMG met veel lagere dosering werkt t.o.v. Grotamar.   
 

NAFTA producten: (Xmile, Startron, Tunap, Forte),  

Dit zijn zuivere brandstoffen, die door hun hogere verbrandingtemperatuur de injectoren schoon branden. 
Producten hebben een reinigende functie, maar doden GEEN bacteriën.. Uit de markt horen wij signalen dat 
langdurig gebruik lekkages bij de pakkingen van oudere  brandstofpompen kan veroorzaken.  
 

EMULGATOREN: (Wynns) 

Dit product houdt het aanwezige water in de dieseltank in oplossing, zodat er minder water op de bodem kan 
verzamelen. Het water blijft echter wel in de tank aanwezig en biedt bacteriën nog de mogelijkheid zich hierin te 
gaan ontwikkelen (troebele diesel). Ook dit middel heeft GEEN bacteriedodende werking. 
 

ENZYMEN: (Shieer Ignishion D)  

Deze additieven zijn op basis van enzymen, waarvan wordt beweerd dat ze bacteriën doden en voorkomen. Maar 
de werking van enzymen is bedenkelijk en nog niet wetenschappelijk onderbouwd. 
 

De wetenschap dat de verf, lijm, inkt- en zelfs de cosmetica-industrie ook gebruik maakt van 
biocides op basis van Isothiazolon-one (CIT-MIT) benadrukt de effectieve werking van dit molecuul.  
 

Hoe verder ?: 
Zoals u ziet worden vele mogelijkheden aangeboden om het toenemende bacterieprobleem op te lossen. 
De oplossing voor dit probleem kiest u zelf:  

1. U zorgt ervoor dat er absoluut geen water de tank in kan treden via vul- of ontluchtingsleiding. 
2. U verwijdert ALTIJD voor het varen, het aanwezige bodemwater uit de tank . 
3. Volledig tankvulling is geen garantie (altijd nog condens) EN uw diesel kan worden gestolen. 

OF u kiest voor het GEMAK en EENVOUD van een EFFECTIEVE biocide (bijv ACTICIDE® CMG) en 
hiermee is de bacteriegroei in uw tank voorgoed verleden tijd !. 

    
 
Vragen? Neem gerust contact op met Dhr. Wouters.  U krijgt duidelijke uitleg. T. 013-533.31.45 

Motoruitval komt ALTIJD onverwacht en ongelegen, daarom: 

 

“Voorkomen is beter dan genezen!” 
 
 

...............of wordt u liever ZO thuis gebracht ! 


