
Vaatwasproblemen

Zie achterzijde voor meer tips

Deze kunnen verschillende oorzaken hebben, samenhangend met de machine, de producten, de dosering of hoe er met het proces wordt omgegaan. 
De meest voorkomende oorzaken zijn als volgt:

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING

SCHUIM
dit zorgt ervoor 

dat de water-
stralen niet 

krachtig werken, 
waardoor de 

vaat niet schoon 
wordt.

1. Er zijn schuimende zeepmiddelen in de machine terecht gekomen, 
bijvoorbeeld door het voorspoelen met ongeschikte middelen. Gebruik voorspoelmiddelen die niet schuimen.

2. Het spoelglansmiddel is op (dit werkt als schuimremmend middel). Plaats een nieuwe can.

3. De naspoelarmen zijn verstopt. Maak de naspoelarmen schoon en/of ontkalk deze.

4. De temperatuur van het wasbad is te laag (het spoelglansmiddel werkt pas 
vanaf 45 ºC). Verhoog de temperatuur van het wasbad tot minimaal 55-65 ºC.

5. De doseerpomp geeft een storing. Controleer de werking van de doseerpomp en inspecteer de doseerslangen. 
Vervang deze als het nodig is. Controleer tevens de afvoer en informeer de TD.

6. De afvoer van de machine is niet in orde. Controleer de afvoer en informeer de TD.

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING

STREPEN OP 
DE VAAT

1. De naspoeling werkt niet (‘probleem schuim’). Controleer de nozzle op vervuiling en/of druk.

2. De waterontharder werkt niet door een defect, een te lage capaciteit of 
doordat er onvoldoende zout in zit. Controleer de waterhardheid. Vul eventueel zout bij of pleeg technisch onderhoud.

3. De bandsnelheid is te hoog. Verlaag de bandsnelheid.

4. De droging is niet goed afgesteld. Informeer de leverancier van de vaatwasmachine.

5. De osmosewater waarden zijn te hoog. Neem contact op met de leverancier van het osmoseapparaat.

6. De vaat wordt niet goed in de vaatwasser geplaatst. Zorg dat de waterstralen al het vaatwerk kunnen bereiken (niet stapelen).
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PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING

SLECHTE 
DROGING

1. De naspoeling werkt niet (‘probleem schuim’). Maak de naspoelarmen schoon en controleer de waterdruk. Ontkalk de machine.

2. De temperatuur van de naspoeling is te laag. Verhoog de temperatuur tot minimaal 85ºC.

3. Druppelvorming op het servies. Controleer het spoelglansmiddel en verhoog evt. de dosering.

4. Er is een defect in de drooginstallatie van de vaatwasmachine. Informeer de TD.

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING

KOFFIE- 
EN THEE 

AANSLAG

1. Het vaatwasmiddel is te oud of het is verkeerd opgeslagen waardoor de 
chloorconcentratie te laag is geworden.

Bewaar vaatwasmiddelen koel en buiten het bereik van zonlicht. Voeg geen 
bleekmiddel toe, maar vervang de can.

2. De dosering van het vaatwasmiddel is te laag. Controleer de dosering van het vaatawasmiddel en verhoog deze waar nodig.

3. De vaatwasmachine heeft een lange tijd stil gestaan. Maak de vaatwasmachine leeg en vul deze opnieuw.

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING

DE VAAT 
WORDT NIET 

SCHOON

1. Één van de bovenstaande oorzaken. -

2. De zeven zijn verstopt. Inspecteer de zeven en maak deze schoon.

3. Er is onvoldoende verversing van de watertank. Ververs deze in relatie met de intensiviteit van het gebruik.

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING

VERBRUIK 
VAN HET 

VAATWAS-
MIDDEL IS TE 

HOOG

1. De dosering is niet goed afgesteld. Controleer de dosering van het vaatwasmiddel en verlaag deze waar nodig.

2. Verlies van water door lekkage. Controleer de standpijpen en informeer de TD.

3. Het waterverbruik is te hoog. Controleer de niveauregeling en informeer de TD.

4. De elektroden zijn vervuild. Maak de elektroden schoon en ontkalk deze waar nodig.

5. De sproeiers van de naspoeling zijn uitgesleten of deze zijn niet goed 
gemonteerd.

Controleer de sproeinevel door de spatschermen te verwijderen en in de 
vaatwasmachine te kijken. Pas deze aan waar nodig.
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