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REINIGEN van de inktprinter. 

 

Wanneer een (inkt)printer niet regelmatig of lang niet gebruikt wordt zal de daarin 

aanwezige inkt indrogen. Maar ook door het gebruik slibben de printerkanaaltjes 

langzaamaan steeds verder dicht. Resultaat is dat een of meerdere kleuren steeds 

minder afdrukken en/of zichtbaar zijn. Een reinigingscartridges is dan de oplossing en 

zorgt ervoor dat de ingedroogde inkt oplost. 

 

Een reinigingscartridge is een cartridge waarin een reinigings/oplos vloeistof zit. Deze 

vloeistof lost de hard geworden inkt op waardoor er geen verstopping meer is. 

 

Voor alle printers met een cartridge waarop geen printkop zit bestaat er een 

reinigingscartridge. Deze printers hebben een zgn. losse printkop.  Wanneer er aan 

uw cartridge geen koperen plaatje zit bevestigd dan gaat het om een cartridge 

met een losse printkop. Voor deze printers en cartridges bestaan er dus 

reinigingscartridges. 

 

De volgende merken en typen hebben een losse printkop en zijn dus te reinigen met 

een reinigingscartridge. 

- Alle Epson en Brother inkt printers 

- Canon BCI-3, BCI-6, BCI-15, BCI-16, BCI-24 zwart, BCI-24 color, CLI-8, PG-21 

zwart,  PG-21 color. 

- HP 14, HP 88, HP 363 

 

Voor elke cartridge in de printer is een reinigingscartridge nodig. Op de 

reinigingscartridge staat vermeldt welke cartridge deze vervangt: zwart, cyaan, 

yellow en magenta. Plaats de betreffende cartridge op de juiste plek. Gebruikt u 

één cartridge voor meerdere kleuren dan bestaat de kans dat de inkten worden 

aangetast. Niet doen dus. 

Maak vervolgens een aantal afdrukken van een tekstbestand1 en zorg dat er in deze 

tekst alle kleuren en zwart gebruikt wordt. Begin met ongeveer 10 afdrukken. Op 

deze manier komt de reinigingsvloeistof in de printkop. Laat nu de printer enkele 

uren staan en gebruik hem niet. Op deze manier kan de vloeistof zijn werk gaan 

doen en de opgedroogde inkt oplossen. Laat de reinigingsvloeistof bijvoorbeeld een 

hele nacht intrekken. 

Na deze intrekperiode maakt u, met de reinigingscartridge, weer een aantal 

afdrukken van hetzelfde tekstbestand. Hierna kunnen de gewone inktcartridges 

weer teruggeplaatst worden en zou de printer weer goed moeten functioneren. 

 

                                                 
1 Op onze website vindt u een afdruktestpagina. U kunt deze vinden pagina GARANTIE in de 

tweede alinea. 

http://www.supply4.com/
mailto:info@supply4u.com
http://www.phonedesk.nl/
mailto:info@eurofa.net
http://www.facebook.com/supply4u/


 
 

 

 

 

Eerste Industriestraat 10b  -  1401 VL BUSSUM  -  Telefoon: 035-5336666 

www.supply4.com info@supply4u.com  

www.eurofa.net  info@eurofa.net 

IBAN: NL22INGB 0004496447  t.n.v. EUROFA te Bussum.  

K.v.K. nr. 320.49.661 te Hilversum  -  BTW-nummer: NL167678267B.01 

Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 

 Zij zijn in te lezen op onze website of worden op verzoek  toegezonden. 

www.facebook.com/supply4u/   

 

 

Wanneer het probleem niet opgelost is, maar er wel verbetering is opgetreden 

herhaalt u de bovenbeschreven procedure nogmaals. 

 

Als er na deze tweede reinigingsronde nog geen verbetering is opgetreden is het 

zeer aannemelijk dat de printkop vervangen moet worden. Let goed op in dit geval. 

Een printkop vervangen is doorgaans duurder dan een nieuwe printer aanschaffen. 

Wanneer u in dit geval graag wat advies heeft kunt u ons uiteraard altijd bellen of 

emailen. 

 

Tot slot, drie punten van aandacht. 

1. Op de gebruiksaanwijzing van een gemiddelde reinigingscartridge staat 

doorgaans dat u de hele reinigingscartridge leeg moet printen. Dit is niet 

nodig en alleen maar gericht op meer verkoop van nieuwe 

reinigingscartridges.  Door 10 pagina’s met reinigingsvloeistof te printen zorgt u 

ervoor dat er voldoende reinigingsvloeistof in de printkop zit. Deze heeft tijd 

nodig om in te werken. 

2. Net als bij gewone cartridges bestaan er alternatieve c.q. eigen merken 

reinigingscartridges. Ook Supply4U verkoopt deze reinigingscartridges. Deze 

zijn vanzelfsprekend stukken goedkoper en werken prima. 

3. Een laserprinter, welke gebruik maakt van toners, heeft geen last van dit 

indroog probleem.  

Het idee bestaat dat laser printers het beste geschikt zijn voor mensen die 

veel en zeer regelmatig printen. Dit is niet het geval. Juist bij zeer weinig of niet 

regelmatig gebruik zou een laserprinter handig zijn. De toner, wat een poeder 

is, kan niet indrogen en levert daarom altijd een goede kwaliteit. 

Een laserprinter is doorgaans wat duurder in aanschaf. Echter de toners zijn in 

gebruik goedkoper. Niet in aanschaf, maar in wat een printje per pagina kost. 

Een tonercartridge lijkt soms duur in aanschaf. Daar staat echter tegenover 

dat er vele malen meer printjes mee gemaakt kunnen worden. Doorgaans 

loopt dit in de duizenden afdrukken per tonercartridges, terwijl met de 

gemiddelde inktcartridges een paar honderd afdrukken gemaakt kunnen 

worden. 

 

 

Heeft u nog vragen of wilt u graag een advies? Wij zijn op werkdagen van 09.00 tot 

17.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 035 5336666. U kunt ons 

uiteraard ook een email sturen: info@supply4u.com  
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