
Onderhoud spuitdoppen bij boomgaardspuiten. 
 
Regelmatig onderhoud van uw spuitdoppen is van het allergrootste belang. Goed onderhouden spuitdoppen zorgen 
voor een correct spuitbeeld en een goede verdeling. Het grootste probleem met spuitdoppen op boomgaardspuiten 
zijn vervuilde spuitdoppen met gedeeltelijke of volledige verstoppingen tot gevolg. Daarom is het belangrijk uw 
spuitdoppen op regelmatige basis te reinigen! 
 
Demonteer eerst alle doppen van het spuittoestel, en zorg ervoor dat de verschillende doppensets niet door elkaar 
gemengd geraken. Wanneer de doppen gedemonteerd zijn van het spuittoestel vul dan het toestel gedeeltelijk met 
zuiver water en spuit dan de dophouders en de leidingen door op de hoogst mogelijke druk. Dit zorgt ervoor dat 
aangekoekt vuil en vuilrestanten in de leidingen verwijderd worden.  Kijk eveneens na of uit elke dophouder er een 
voldoende hoeveelheid water spuit, en reinig of vervang eventueel verstopte of gedeeltelijke verstopte dophouders.  
 
1. Vervolgens reinig je de doppen. De meest gebruikte dop op boomgaardspuiten is de Allbuz type TVI. Wat je 

nodig hebt is een plat plastic voorwerp, bijvoorbeeld een oude klantenkaart, en een tandenborstel.  

 
2. Haal de dop uit elkaar door de kaart tussen doplichaam en venturi-lichaam te wrikken.  

 
3. Haal vervolgens het wervel-lichaampje van het venturi-lichaam door de kaart tussen wervellichaampje en 

venturi-lichaam te wrikken.  Best is dit te doen in een emmer zodat het kleine wervelplaatje niet kan 
wegspringen.  

 
4.  Laat alles gedemonteerd een nachtje inweken in warm water met detergent of tankcleaner.  Opgepast, hou alle 

doppen en onderdelen van dezelfde dopmaat samen ! (bv. Één emmer per dopmaat) 
 
5. Reinig vervolgens wervelplaatjes, alle vloeistof in en uitlaten, en tevens alle luchtaanzuig-gaatjes met perslucht 

en tandenborstel.  
 
6. Monteer nadien voorzichtig alle doppen en plaats de doppen opnieuw handvast op de spuitkrans.  Span daarna 

de dopmoer aan met een sleutel of een tang! 

 
* Het reinigen van de doppen vergt wat tijd maar is noodzakelijk om een correcte bespuiting te bekomen! 

* Steeds VOOR aanvang van de keuring de doppen ALLEMAAL grondig reinigen! 

* Indien er doppen op het toestel staan die NOOIT gebruikt worden, gelieve deze doppen te verwijderen en te 

vervangen door een muntstukje van 2 eurocent, zo zijn deze dophouders afgesloten en blijven ze proper ! 


