
 
 

Uw Zonnepanelen schoonmaken 

Hoe maakt u zonnepanelen precies schoon? Of u nu zelf de zonnepanelen schoonmaakt of een 

onderhoudscontract heeft bij Totaalsolar, zonnepanelen wassen verloopt in 3 grote stappen: 

1. : Voorbereiding 

Om veiligheidsredenen schakelt u de zonnepanelen-installatie het beste uit. Ook grof vuil (bv. 

bladeren, takken, …) wordt best op voorhand verwijderd. Dat maakt de effectieve reinigingsbeurt 

achteraf makkelijker. 

2. : Schoonmaken zonnepanelen 

De schoonmaak van zonnepanelen gebeurt het beste met osmosewater (gezuiverd water zonder 

kalk, nitraten, zout, …). Dat is ecologisch en laat geen strepen achter, wat de opbrengst van uw 

zonnepanelen ten goede komt. Zijn de zonnepanelen sterk vervuild, dan kan bijkomstig ook een 

speciale zonnepanelen reiniger gebruikt worden. 

Soms is het mogelijk om zonnepanelen te wassen vanaf de grond. Soms is een ladder, stelling of 

hoogtewerker nodig. Dat brengt natuurlijk extra risico (valgevaar) met zich mee. Om het 

schoonmaken van de zonnepanelen te vergemakkelijken is een telescoopborstel met inwendige 

wateraanvoer aangeraden. 

3. : Zonnepanelen borstelen 

Na het schoonmaken kunnen de zonnepanelen nog geborsteld worden om achtergebleven mos en 

ander hardnekkig vuil te verwijderen. Een speciale borstel die geen krassen achterlaat is daarbij 

noodzakelijk. 

Hoe bent u zeker van een mooi resultaat zonder schade? 

Zonnepanelen schoonmaken is niet zonder risico. U loopt niet alleen gevaar om te vallen. Het is ook 

belangrijk om de juiste schoonmaakmaterialen en -producten te gebruiken. Anders is het risico op 

schade (plekken, krassen, …) aan uw zonnepanelen groot. 

Om zeker te zijn van een optimaal resultaat schakelt u het beste een gespecialiseerd 

schoonmaakbedrijf in, zoals Totaalsolar. Deze beschikt over de nodige kennis, producten en 

materialen om uw zonnepanelen correct te wassen zonder schade. Zo geniet u van schone 

zonnepanelen met een optimaal rendement en brengt u de eigen veiligheid niet in gevaar. Een 

vakman maakt bovendien van de gelegenheid gebruik om uw zonnepanelen te controleren. Zo 

komen defecten of andere problemen sneller aan het licht. 

 

Op zoek naar een onderhoudscontract bij Totaalsolar? Neem voor meer informatie of advies contact 

met ons op via: 050-2069100 of mail naar verkoop@totaalsolar-marum.nl 


