
 

 
 

 
FEBAC Europe BV 

 
Vaak gestelde vragen over 
ceriumoxyde 

  
 Röntgenweg 15 

  
  

 NL-6101 XD  ECHT 
  

  
 Tel. +31 (0)475 39 62 97 

 
  

 Fax +31 (0)475 39 62 98 
 

  
 E-mail info@febac.eu 

 
  

 Web www.webshop-febac.eu 

       

FEBAC, Uw betrouwbare gereedschapspartner 
 

 

“Het mengsel/ poeder is niet donker genoeg en daarom van inferieure kwaliteit”. 
De kleur van het poeder hangt af van de hoeveelheid Praseodymium (Een bestanddeel van de zeldzame aarde). De 
aanwezigheid daarvan beïnvloedt de polijsteigenschappen van het ceriumoxyde niet. 
 
“Het mengsel voelt dun aan en is niet zo romig als gebruikelijk”. 
Sommige additieven veranderen het mengsel. Deze toevoegingen verbeteren de polijsteigenschappen en zorgen 
ervoor dat het cerium na het polijsten gemakkelijker van het oppervlak gespoeld worden kan. Om hier een beter zicht 
op te hebben, bevelen wij het gebruik van een Baumé-meettoestel aan. Een andere controle is niet betrouwbaar. 
 
“Het lijkt alsof ik meer cerium moet toevoegen om dezelfde concentratie te bereiken”. 
Febac Ceriumoxyde wordt uit verschillende componenten gemaakt. Febac Ceriumoxyde is bij een zelfde kwaliteit 
lichter in gewicht, zodat het lijkt alsof u meer volume bijmengt. Gelieve er rekening mee te houden dat ceriumoxyde 
per Kilo en niet per Liter verkocht wordt. 
 
“Het mengsel bezinkt op de bodem, als de mengvoorziening uitgeschakeld wordt”. 
Ceriumoxyde is zwaarder dan water en zinkt naar de bodem als de pomp/ mixer uitgeschakeld worden. Febac 
Ceriumoxyde bevat echter bestanddelen waardoor het mengsel weer gemakkelijk in water oplost als de machine weer 
ingeschakeld wordt. 
 
“Ik heb cerium toegevoegd om de juiste concentratie te bereiken. Het poeder blijft echter op de bodem van de 
tank”. 
Als u poeder toevoegt, moet u het poeder op het oppervlak van het water verstuiven, terwijl de pomp/ mixer loopt. 
Het poeder wordt niet goed vermengd als het water stil staat, of als water op het poeder gegoten wordt. 
  
“Wat is de correcte polijsttemperatuur?”. 
Er is geen correcte temperatuur, echter voor het beste polijstresultaat verdient het aanbeveling een 
mengseltemperatuur tussen 25°C tot 45°C

 

 aan te houden. Bij lagere temperaturen kan het polijstresultaat minder 
goed zijn, terwijl bij hogere temperaturen de verdamping van het water voor een onjuiste mengverhouding zorgt, de 
slijpschijven niet optimaal functioneren en u het risico van verhoogde corrosie aan de machine loopt. Bij lang 
aanhoudend warm weer kan het nodig zijn met een lagere ceriumconcentratie te werken en aldus de temperatuur te 
verlagen. Dit leidt dan tot een lagere slijpsnelheid. Alternatief kan een additioneel waterkoelingsysteem ingezet 
worden.  

“Hoe kan ik ervoor zorgen dat de PH-waarde binnen redelijke grenzen blijft?” 
Tijdens het polijsten stijgt de PH-waarde naar 9 tot 11. Febac ceriumoxyde werd ontwikkeld om binnen dit bereik te 
functioneren. Als de PH-waarde toch begrensd dient te worden, kunt u met ons contact opnemen.  
 
“Het mengsel schuimt nogal”. 
Dit kan verschillende oorzaken hebben: 

 De tank werd niet goed schoon gemaakt. 
 Koelmiddel uit het slijpcircuit geraakte in het ceriumcircuit. 
 Te hoge ceriumconcentratie. 
 Slechte waterkwaliteit. 

Indien dit probleem hiermee niet opgelost worden kan, is een antischuimmiddel verkrijgbaar.  
 
“De inhoud van de ceriumtank ruikt slecht”. 
De slechte geur stamt meestal van viltresten of koelwatervervuiling. 
De tank dient regelmatig gereinigd te worden en de oorzaak van de vervuiling dient opgelost te worden. 
 


