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15 LAKKEN EN LAKSYSTEMEN

15.1 INLEIDING

Organische deklagen, waartoe behoren:

- lakken
- poedercoatings
- linings
- producten voor tijdelijke bescherming
zijn gebaseerd op organische stoffen, dat zijn koolstofverbindingen.

De organische chemie was vroeger een apart deelgebied van de scheikunde,
omdat men meende dat organische stoffen, zoals suikers, zetmeel, vetten en
eiwitten, alleen gevormd konden worden in de organen van planten en dieren.
Later is gebleken dat dit niet waar was, maar omdat de organische stoffen
meestal eigenschappen hebben, die afwijken van de anorganische verbindin-
gen, is men de organische chemie toch als een apart vakgebied van de chemie
blijven behandelen. Bovendien is het aantal organische verbindingen dat
bekend is ongeveer het dubbele van alle andere (anorganische) stoffen samen.
De atomen van het element koolstof kunnen met atomen van veel andere ele-
menten een verbinding aangaan, maar ze kunnen zich ook als geen ander ele-
ment met de eigen atoomsoort verbinden.
Daardoor kunnen lange ketens ontstaan, recht en vertakt en ook ringvormig,
die de ruggestreng vormen van tal van organische verbindingen.
Een deel van die verbindingen kan optreden als bindmiddel van organische
deklagen. Opgemerkt moet worden dat er ook een gering aantal niet-organi-
sche bindmiddelen bestaat, bijvoorbeeld silicaatbindmiddelen en een aantal
halforganische bindmiddelen, zoals de silliconen. Deze worden, ter wille van
het goede overzicht, samen met de organische bindmiddelen besproken.
Voor een veel uitgebreider behandeling kan worden verwezen naar de VOM -
Wegener - BC-VOM uitgave Handboek Bedrijfsvoering Industrieel Coaten.
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15.1.1 SOORTEN ORGANISCHE DEKLAGEN

Over de organische deklagen die op metalen worden gebruikt kunnen de vol-
gende algemene opmerkingen worden gemaakt:

Verven en lakken vormen verreweg het grootste toepassingsgebied van de dek-
lagen op metalen, gerekend naar behandelde oppervlakte in vierkante meters.
Overal, op straat, in voertuigen, in gebouwen en woonhuizen en op tal van
metalen gebruiksvoorwerpen kan men dit duidelijk vaststellen. Daarom wordt
in dit vademecum ruime aandacht besteed aan verven en lakken, aan de
keuze, aan de applicatie en aan de bereikbare kwaliteit.

Poedercoatings vormen de snelst groeiende tak van de organische deklagen,
die bijvoorbeeld op gevelbekledingen en op gebruiksvoorwerpen de natlakken
voor een groot deel heeft ingehaald. Ze worden apart besproken in hoofdstuk
16, maar ze komen ook kort ter sprake in dit hoofdstuk onder 15.12, linings.

Linings zijn dikkere kunststof- of rubberdeklagen, die een betere en langduri-
ger bescherming geven. Zie verder 15.12.

Producten voor tijdelijke bescherming zijn producten die tijdens het productie-
proces worden gebruikt, veelal om tussentijds corrosie te voorkomen, maar die
aan het eind van de fabricage meestal door meer definitieve deklagen worden
vervangen, zie ook 15.13. 

15.1.2 FUNCTIE EN TOEPASSINGEN VAN ORGANISCHE DEKLAGEN

Karakteristiek voor de organische deklagen is dat er duidelijk een bovenste
temperatuurgrens is gesteld aan hun toepassing. Voor de meeste producten ligt
die tussen 70 en 250 ˚C.
Enkele organische deklagen verdragen hogere temperaturen.
Organische deklagen zijn niet zo hard als veel metaalbedekkingen en anorga-
nische deklagen. Door harde voorwerpen en bij gebruik kunnen ze worden
gekrast.

Tegenover deze nadelige eigenschappen staat een rijkdom aan goede eigen-
schappen zoals:

- vrijwel onbeperkte kleurkeuze
- glanzend, halfglanzend of mat, naar wens instelbaar
- gemakkelijk aan te brengen
- vaak goed vervormbaar
- sommige typen hebben een goede chemische weerstand
- gemakkelijk repareerbaar
- niet al te duur.

Deze veelheid van gunstige eigenschappen heeft geleid tot een zeer uitgebrei-
de toepassing op allerlei gebieden, van het goedkoopste gebruiksartikel tot het
kostbaarste ruimtevaartuig.
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Organische deklagen vormen de voornaamste mogelijkheid om onze artikelen
te verfraaien.
Ze vormen tevens ons voornaamste wapen tegen corrosie.

15.1.3 FILMVORMING

Onder filmvorming verstaat men het overgaan van een natte verflaag of lining
of van een uit losse deeltjes bestaande coating (poeder) maar een gesloten,
hechtende laklaag met de gewenste eigenschappen.
Er zijn diverse processen van filmvorming. De bindmiddelen van de verftypen
in dit hoofdstuk zijn in groepen ingedeeld naar het type filmvorming. Daarom
vindt in dit hoofdstuk ook een bespreking plaats van alle typen filmvorming,
inclusief die van poedercoatings, in logische volgorde.
Waar nuttig en nodig wordt ook in andere hoofdstukken naar het type filmvor-
ming verwezen.

De volgende typen filmvorming kunnen worden onderscheiden:

- fysische filmvorming
- door verdamping
- door coagulatie van emulsieverven
- door coagulatie van niet-waterige dispersies
- door gelering
- door stolling

- chemische filmvorming
- oxidatief
- door moffelen
- door een chemische reactie.

Bij de bespreking van de diverse organische deklagen wordt nader op deze
typen filmvorming ingegaan.

15.1.4 HECHTING VAN ORGANISCHE DEKLAGEN OP METALLISCHE 
ONDERGRONDEN

Metalen en organische deklagen zijn totaal verschillende stoffen.
Een enkele uitzondering daargelaten zullen ze dan ook geen grote neiging ver-
tonen om op elkaar te hechten.
Vooral de non-ferrometalen zijn in dit opzicht ongunstig.
Toch is een goede hechting noodzakelijk, niet alleen om het uiterlijk van de
voorwerpen te behouden, maar vooral ook om weerstand te bieden tegen
ondercorrosie, dat is aantasting van het metaal onder de coating. Er zijn diver-
se manieren om de hechting van verflagen te verbeteren, soms door het bind-
middel hechtende eigenschappen te geven, zoals bij washprimers, maar veel
vaker door een goede voorbehandeling van het metaal, waardoor zowel een
goede hechting als weerstand tegen ondercorrosie wordt verkregen.
Dit soort voorbehandelingen vindt men bijvoorbeeld bij de mechanische voor-
behandelingen, hoofdstuk 1, bij de reinigingsbewerkingen, hoofdstuk 2, het
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beitsen, hoofdstuk 3, bij de conversielagen, hoofdstuk 12 en de anodiseerla-
gen, hoofdstuk 13.

Ook andere voorbehandelingen kunnen een belangrijke rol spelen, zoals ther-
misch spuiten, hoofdstuk 5.
Bij de bespreking van de verfsystemen in 15.8 worden steeds ook de mogelijke
voorbehandelingssystemen behandeld.

15.2 VERVEN EN LAKKEN

Vroeger werd onder lak iets anders verstaan dan verf. Met lak bedoelde men
toen een beter (en meestal ook duurder) soort verf, glanzender, sterker en beter
bestand tegen aantasting.
Dit is nu niet meer het geval. Onder lak en verf wordt genormaliseerd hetzelf-
de verstaan; deze woorden kunnen dus door elkaar worden gebruikt.

15.2.1 HOOFDBESTANDDELEN VAN LAKKEN EN VERVEN

De drie hoofdbestanddelen van verven zijn:

- bindmiddelen
- pigmenten en vulstoffen
- oplos- en verdunningsmiddelen.

Bindmiddelen zorgen voor de samenhang van de verf en voor de hechting op
de ondergrond. Bindmiddelen dragen in belangrijke mate bij aan de sterkte
van de verflaag en aan de weerstand tegen de omgeving, waarin deze wordt
gebruikt.

Pigmenten worden in fijnverdeelde toestand door het bindmiddel gemengd en
zorgen voor kleur en dekking van de verf. Ze dragen ook bij aan de mechani-
sche sterkte van de verflaag. Als de pigmenten voldoende kleur aan de verf
hebben gegeven past men goedkopere vulstoffen toe om de sterkte van de
verflaag op het gewenste niveau te brengen.

Oplos- en verdunningsmiddelen dienen voor het verwerkbaar maken van de
verf. Na de applicatie dienen ze te verdwijnen.
Er is een algemeen streven de uitstoot van organische oplosmiddelen in de
atmosfeer te verminderen, omdat de schadelijke effecten daarvan duidelijk
aantoonbaar zijn. Deze activiteiten vallen onder KWS 2000 (KWS staat voor
koolwaterstoffen en 2000 slaat op het jaar 2000).
Mogelijkheden om de oplosmiddeluitstoot te verminderen zijn in de eerste
plaats te vinden bij de verven zelf:

- oplosmiddelarme of -vrije verf gebruiken
- poedercoatings gebruiken
- gebruik maken van watergedragen verven.
Ook de applicatie kan een bijdrage leveren aan vermindering van de uitstoot.
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Naast deze drie hoofbestanddelen kunnen in verf tal van toevoegingen voorko-
men, om het bewaren, het verwerken, de filmvorming en het gedrag in de
praktijk te verbeteren.

15.3 ORGANISCHE CHEMIE VOOR VERF

De basischemie voor deklagen begint met enige algemene zaken, die bespro-
ken zijn in 8.1.1, Basischemie voor de galvanotechniek.
Daarin komen ter sprake:

- natuurkunde en scheikunde
- elementen, verbindingen en mengsels
- atomen en moleculen
- symbolen, formules en reactievergelijkingen
- oxiden, reacties, organische deklagen
- soorten oxiden, valentie
- zuren, basen, zouten.

Van de organische chemie, die zeer uitgebreid en moeilijk is, geven wij slechts
een beknopte samenvatting voor zover die van belang is voor verf.

Verzadigde koolwaterstoffen of alkanen
Algemene formule CnH2n+2
Eerste vier: trivaalnamen:
methaan, ethaan, propaan, butaan
Daarna genoemd naar Griekse telwoorden:
penta, hexa, hepta. octa, nona, deca….tetradeca (bijvoorbeeld octaan)
Rechte ketens en vertakte ketens. Het gevolg is: isomeren, die hebben dezelfde
samenstelling, maar een andere opbouw.

Onverzadigde koolwaterstoffen of alkenen
Hebben één dubbele binding:
Algemene formule CnH2n
Triviaalnamen:
etheen, propeen, buteen
Daarna: penteen, hexeen …. enzovoort
Meer isomeren dan bij alkanen, omdat ook de plaats van de dubbele binding
leidt tot isomerie.

Onverzadigde koolwaterstoffen met meer dan één dubbele binding
Twee dubbele bindingen: diënen C=C-C=C
Voorbeeld: octadiëen en 2-methylbutadiëen, de grondstof voor rubber
Drie dubbele bindingen: triënen.

Onverzadigde koolwaterstoffen met een driedubbele binding, alkynen
Algemene formule CnH2n-2
Bekendste voorbeeld C2H2, ethyn of acetyleen.

Dit waren alifatische koolwaterstoffen of alifaten
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Deze hebben een rechte of vertakte ketenstructuur.

Daarnaast zijn er de aromatische koolwaterstoffen of aromaten
Deze hebben een ringstructuur, afgeleid van benzeen, C6H6

De formule wordt (vereenvoudigd) geschreven als een zeshoek met een cirkel
erin.

De volgende leden van de reeks zijn:

- tolueen, C7H8 of C6H5.CH3
- xyleen, C8H10 of C6H4(CH3)2 en C6H5.C2H5.

Zesringen kunnen zich verenigen:

- geïsoleerd, zoals difenyl
- gecondenseerd, zoals in nafteen (2 ringen) of anthraceen (3 ringen)

Er zijn verzadigde ringstructuren, zoals cyclohexaan, C6H12
Dit zijn geen onverzadigde koolwaterstoffen
Men spreekt daarom ook wel van een alifatische ringstructuur.

Door van koolwaterstoffen een waterstofatoom weg te nemen ontstaan één-
waardige groepen:

methaan � methyl
propaan � propyl,

die tal van reacties kunnen aangaan.

Bij gechloreerde koolwaterstoffen zijn één of meer H-atomen vervangen door
Cl-atomen.

Bij gefluoreerde koolwaterstoffen zijn dat fluoratomen.
Ook gemengde typen komen voor.

Alcoholen zijn koolwaterstofgroepen met één of meer OH-groepen eraan
gekoppeld.
Voorbeelden:

- ethanol (gewone alcohol)
- propanol (propylalcohol).

Bij hogere alcoholen is isomerie mogelijk door de plaats van de OH-groep.

Meerwaardige alcoholen met meer dan één OH-groep:

- ethaandiol (glycol)
- propaantriol (glycerol)
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Aromatische alcoholen:
- hydroxybenzeen (fenol)

Ook mogelijk:
- cyclohexanol.

Alkanalen (aldehyden) hebben een eindstandige = O

Alkanonen (ketonen) hebben een midstandige = O
Carbonzuren bevatten de COOH-groep.
Het H-atoom daarvan is vervangbaar door metaal (zoutvorming) of door een
organische groep (verestering).

Nieuwe naamgeving:
Metaancarbonzuur (= azijnzuur) heet nu ethaanzuur.

Hogere carbonzuren zijn vetzuren.
Deze kunnen verzadigd of onverzadigd (dubbele bindingen) zijn.

Meerwaardige carbonzuren bevatten meer dan één COOH-groep.
Voorbeeld: ftaalzuur.

Esters ontstaan als een alcohol reageert met een carbonzuur onder afsplitsing
van water.
Vergelijkbaar met zoutvorming in de anorganische chemie.

Glycerolesters van vetzuren zijn oliën en vetten.

Het omgekeerde van veresteren is verzepen.

Ethers ontstaan doordat twee koolwaterstofgroepen door een zuurstofatoom
aan elkaar zijn gekoppeld.

Aminen zijn afgeleid van ammoniak door één, twee of alle drie de H-atomen
te vervangen door een organische groep, vaak aangeduid door R.

Polymeriseren is het samengroeien van kleine moleculen (monomeren) tot
grote (polymeren).

Polyadditie is het samenvoegen van gelijksoortige of ongelijksoortige monome-
ren. In het tweede geval ontstaat een mengpolymeer.

Polycondensatie is het samenvoegen van kleine moleculen tot een polymeer,
waarbij een restmolecuul wordt uitgestoten.

Cross linking is het vormen van dwarsverbindingen tussen moleculen, waar-
door een driedimensionale netstructuur ontstaat.
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15.4 BINDMIDDELEN VOOR LAKKEN

In 15.1.3 zijn voor de diverse bindmiddelen de drogingsmechanismen voor
deze producten genoemd. Deze indeling is hierna gebruikt om de bindmidde-
len in groepen in te delen.

15.4.1 FYSISCH DROGENDE BINDMIDDELEN

15.4.1.1 BINDMIDDELEN DIE DROGEN DOOR VERDAMPING

Het gebruik van bindmiddelen die drogen door verdamping van organische
oplosmiddelen is sterk verminderd in verband met het terugdringen van de uit-
stoot van oplosmiddelen en het gevaar dat deze met zich meebrengen.

Voor een goed inzicht in de veranderingen, die zich in de verffilm voltrekken
bij filmvorming door verdamping, is het nodig erop te wijzen dat bindmiddel-
moleculen vaak langwerpig van vorm zijn.
Deze draad- of lintvormige moleculen zijn niet glad, maar ze hebben allerlei
uitsteeksels. In een vloeibare verf bevinden zich tussen de moleculen van het
bindmiddel de veel kleinere moleculen van de oplos- en verdunningsmidde-
len, die ervoor zorgen dat de bindmiddelmoleculen vrij langs elkaar kunnen
bewegen. De verffilm is daardoor vloeibaar. (De pigmentkorrels bevinden zich
als vrij grote ‘brokken’ in dit geheel.)
Wanneer door verdamping de oplos- en verdunningsmiddelen uit de verffilm
verdwijnen zullen de draad- en lintvormige moleculen van het bindmiddel
dichter bij elkaar komen en zich moeilijker langs elkaar kunnen bewegen. De
verffilm wordt dan taai. De invloed van het pigment wordt dan ook groter.
Wanneer dit proces zich voortzet zal tenslotte in het geheel geen beweging
tussen de bindmiddelenmoleculen meer mogelijk zijn en de vloeibare verffilm
is overgegaan in de vaste toestand. Er kan dan nog wel oplos- en verdunnings-
middel in de verffilm aanwezig zijn, maar de hoeveelheid daarvan is niet vol-
doende om beweging mogelijk te maken. Na droging behoeven de eigen-
schappen van de verffilm dus nog niet optimaal te zijn.
Na verloop van tijd begeven deze laatste resten zich ook naar het oppervlak
van de verflaag en verdampen daar. Pas dan heeft de verflaag zijn uiteindelijke
eigenschappen gekregen.

Wanneer men aan een op deze wijze gedroogde verffilm weer het geschikte
oplosmiddel toevoegt, zal het omgekeerde proces plaatsvinden. De oplosmole-
culen dringen zich tussen de bindmiddelmoleculen, deze kunnen zich weer
ten opzichte van elkaar gaan bewegen; de verffilm wordt vloeibaar. Een verf-
film die uitsluitend gedroogd is door verdamping van het oplosmiddel is oplos-
baar in zijn eigen oplosmiddel. Het proces is omkeerbaar of reversibel.
Bekende reversibele verven zijn celluloselakken, chloorrubberlakken, bitumen-
lakken en schellakvernis.
Wanneer een verf niet oplosbaar is in zijn eigen oplosmiddel noemt men deze
irreversibel. Irreversibele verven treft men zowel aan bij de fysisch drogende
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verven als bij de chemisch drogende verven. Bij deze chemisch drogende ver-
ven hebben zich dan tijdens of na de verdamping ook chemische processen
afgespeeld.
Tot de door verdamping drogende bindmiddelen behoren zowel (gemodifi-
ceerde) natuurproducten, zoals de cellulosebindmiddelen, de natuurlijke rub-
bers, schellak en bitumen, maar ook synthetische producten.
Hiertoe behoren vinylbindmiddelen, polystyreen, synthetische rubbersoorten
en fysisch drogende acrylaatharsen.
Bij de hierna besproken door verdamping drogende bindmiddelen wordt inge-
gaan op bindmiddelen die zijn opgelost in organische oplosmiddelen.
De waterige verven, die steeds belangrijker worden, komen in 15.4.3 als één
geheel ter sprake.

Cellulose is de meest verbreide organische stof op aarde, figuur 15.1.

Cellulose opgebouwd uit suikermoleculen, het is een polysaccharide.

Cellulose is niet oplosbaar; als verfbindmiddel moet men het eerst chemisch
veranderen:

- veresteren met salpeterzuur: cellulosenitraat, vaak nitro-cellulose genoemd
- veresteren met azijnzuur: cullulose-acetaat
- veresteren met boterzuur: cellulosebutyraat
- veresteren met azijnzuur plus boterzuur: cellulose-acetobutyraat
- veretheren met ethanol: ethylcellulose.

Als verfbindmiddel wordt niet volledig veresterde cellulosenitraat gebruikt:
10,5-12,5% stikstof; het maximum is 14,4%.

Opgelost hangt de viscositeit af van de ketenlengte:

Lange ketens Korte ketens

veel oplosmiddel weinig oplosmiddel
slecht vullend goed vullend
zakt sterk in zakt weinig in
sterke lakfilm minder sterke lakfilm
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Cellulosenitraat heeft de beste mechanische eigenschappen.
Cellulose-acetaat en –butyraat hebben minder goede eigenschappen.
Cellulose-acetobutyraat (CAB) dient voor poedercoatings.

Weekmakers zijn olieachtige stoffen; ze maken de verf minder hard en flexi-
bel:
- niet gelatinerende weekmakers zweten uit; ze zijn weinig meer in gebruik;

voorbeeld: rininusolie
- gelatinerende weekmakers blijven in het bindmiddel, voorbeelden:

- dibutylfalaat
- dioctylftalaat
- trikresylfosfaat.

Het monomeer van rubber is 2-methylbutadiëen (isopreen).
Rubber is polyisopreen.
Dit is onvoldoende oplosbaar (zeer viskeus) als verfbindmiddel.
Daarom wordt gechloreerd tot chloorrubber.
Volledig gechloreerd bevat het 67 gew% Cl; meestal wordt wat minder
gebruikt voor toepassing als verfbindmiddel.

Laagviskeuze chloorrubber:
- lager molecuulgewicht
- behoorlijke chemische weerstand
- goed vullend
- matig gebruik van oplosmiddel
- voldoende glans
- goed verwerkbaar.

Hoogviskeuze chloorrubber:
- hoog molecuulgewicht
- zeer goede chemische weerstand
- vraagt veel oplos- en verdunningsmiddel
- matig vullend
- matige glans
- moeilijker verwerkbaar.

Chloropreen (Neoprene):
- goede chemische weerstand
- veelzijdig toegepast
- onder andere als verfbindmiddel.

Gecycliseerde rubber:
- gemaakt door chemische ingreep van natuurrubber
- alifatische ringstructuur
- oplosbaar in alifatische oplosmiddelen (terpentine)
- duurder dan chloorrubber
- voor buitenbestendige lakken en muurverven
- voor drukinkt.
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De éénwaardige ethenylgroep, die is afgeleid van etheen heet ook vinyl.
Door een reactie met chloor ontstaat een vinylchloridemonomeer, VCM.
Dit kan polymeriseren tot de belangrijke kunststof polyvinylchloride, PVC.
PVC is slecht oplosbaar en daardoor ongeschikt als verfbindmiddel.

Door veresteren met azijnzuur ontstaat vinylacetaatmonomeer.
Dit kan polymeriseren tot polyvinylacetaat, PVAC.
Dit is goed oplosbaar, maar verzeepbaar en te zacht als verfbindmiddel.

Door de combinatie van vinylchloridemonomeer en vinylacetaatmonomeer te
polymeriseren ontstaat het mengpolymeer PVC-PVAC.
Met niet teveel PVAC is dit een goed verfbindmiddel dat voldoende oplosbaar
is.

Door de dubbele hoeveelheid chloor te gebruiken en dit product te laten poly-
meriseren ontstaat polyvinylideenchloride, PVDC.
Dit wordt gecombineerd met andere harsen, zoals PVC, PVAC en acrylaathar-
sen.
Polyvinylbutyraal wordt gebruikt in washprimers.

Polyvinylfluoride ontstaat door het polymeriseren van gefluoreerde vinyl.
Dit is een chemisch bestendige kunststof, die als folie onder de naam Tedlar
op de markt komt.

Met de dubbele hoeveelheid fluor ontstaat polyvinylideenfluoride, PVDF.
Dit wordt gebruikt in niet-waterige dispersieverven.
Het is ook de grondstsof voor PVDF poedercoatings.

Styreen is vinylbenzeen.
Het kan polymeriseren tot een harde, glasheldere kunststof, polystyreen.
De oplossing is moeilijk verwerkbaar, trekt draden.
Polystyreen is combineerbaar met veel bindmiddelen, onder andere polyesters
en alkydhars.

Polystyreen-butadieen is een copolymeer.
Door het rubberachtige butadieen wordt dit mengpolymeer soepeler.

Acrylaatharsen worden gebruikt in diverse groepen lakken.
Ze zijn afgeleid van acroleïne, dat is propenal-2.

Twee belangrijke zuren:

- acrylzuur
- methacrylzuur.

Na verestering en polymerisatie ontstaan polyethylacrylaat en polymethylme-
thacrylaat (Perspex).
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Eigenschappen van acrylaatharsen:
- kleurloos
- glashelder
- lichtecht
- blijvende glans.

Bitumineuze materialen zijn:
- asfaltbitumen
- natuurlijke bitumen
- teer (nu verboden).

Uit aardolie worden gemaakt:
- straight-run bitumen
- hoogvacuüm bitumen
- geblazen bitumen
- gekraakte bitumen of Dubbs bitumen.

Natuurlijke asfaltbitumen zijn duurder dan bitumen uit aardolie.
Opbouw van bitumen: asfaltenen, dat zijn gecondenseerde zesringen en mal-
tenen: alifatische ketens.
Voordelen van bitumen: lage prijs, geringe waterdoorlatendheid.
Nadelen van bitumen: niet bestand tegen ultraviolette straling.
Toepassingen van bitumen:
- bescherming van staal
- verminderen van de waterdoorlatendheid van verfsoorten.
- verdacht carcinogeen (kankerverwekkend).

15.4.1.2 BINDMIDDELEN DIE DROGEN DOOR COAGULATIE

Samenvlokken of coaguleren is een proces dat zich afspeelt bij de filmvorming
van dispersie- of emulsieverven.
Emulsieverven bestaan uit halfvaste, kleverige, pigment- en oplosmiddelbevat-
tende kunstharsbolletjes die zweven in water. Dit water bevat een emulgator
om de emulsie stabiel te maken. Deze verven maken deel uit van de grotere
groep watergedragen of waterafdunbare lakken, zie 15.4.3.
Wanneer het water door verdamping of door opzuigen in een poreuze onder-
grond verdwijnt, verliest de emulgator zijn werking. De afzonderlijke kunst-
harsbolletjes worden dan niet meer door water gescheiden gehouden en de
emulsie ‘breekt’, waardoor een aaneengesloten verffilm ontstaat. Op deze
wijze komt de filmvorming tot stand. De verschillende fasen waarin de film-
vorming van een emulsieverf tot stand komt kan men goed waarnemen bij een
muurverf. Direct na het opbrengen is de muurverf mat. Hij kan dan nog met
water verwijderd worden: hij is afwasbaar. Na enige tijd treden op de muur
glanzende plekken op; het water is dan zover verdwenen dat de kunstharsbol-
letjes gaan samenvloeien en een glanzende laag vormen. In dit stadium kan de
verf niet meer of nog maar moeilijk met water worden verwijderd.
De verffilm bevat dan nog een zekere hoeveelheid oplosmiddel en meestal
ook nog water. Deze moeten bij kamertemperatuur of door verwarming ver-
dwijnen.
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Na volledige droging is de verffilm meestal weer mat geworden (dit wordt
bepaald door de samenstelling). De emulsieverf is dan volledig bestand tegen
water en kan eventueel met water worden schoongemaakt. De muurverf is dan
wasbaar.
Opgemerkt moet worden dat er ook dispersieverven zijn die reactieve groepen
bevatten, die tijdens het proces van filmvorming een zekere doorharding ver-
oorzaken, hetzij bij kamertemperatuur, dan wel door temperatuurverhoging
(moffelen).
Een belangrijk voordeel van deze verven is dat ze door water verdund kunnen
worden (goedkoop) en dat ze niet brandbaar zijn (veilig).

Ofschoon bij de droging geen molecuulvergroting plaatsvindt is de droging
irreversibel.

De groep telt een groot aantal leden waarvan wij noemen:

- PVAC-emulsieverven
- PVC-PVAC-copolymeeremulsieverven
- PVAC-acrylaatemulsieverven
- PVP-emulsieverven
- acrylaatemulsieverven
- butadiëen-styreenemulsieverven
- bitumenemulsieverven.

Er is een tweede groep dispersieverven, waarin het bindmiddel fijn verdeeld is
in een andere vloeistof dan water. Deze groep noemt men NAD verven (Non
Aqueous Dispersions).

15.4.1.3 BINDMIDDELEN DIE DROGEN DOOR GELERING

Van geleren spreekt men wanneer een vloeistof, met daarin opgelost een
geschikt geleringsmiddel, stijf wordt. Bekende voorbeelden daarvan zijn gelati-
ne en jam.
In de verftechniek maakt men van dit proces op een andere wijze gebruik.
Men gaat daarbij uit van een zeer fijn verdeelde kunsthars, meestal een vinyl-
hars, in de vorm van een parelpolymeer (kleinere, harde kunstharsbolletjes).
Men mengt dit kunststofpoeder samen met pigment en een geschikte weekma-
ker, waardoor een soort dikke verf ontstaat.
Bij kamertemperatuur beïnvloedt de weekmaker de kunststofbolletjes niet. Bij
temperatuurverhoging dringt de weekmaker echter in de kunststofbolletjes bin-
nen en doet deze opzwellen. Deze gaan elkaar raken en samenvloeien.
Zonder dat er iets uit de massa verdwenen is, is een dikke samenhangende
film ontstaan.
Op deze wijze krijgt men meestal bedekkingen met een grote laagdikte die
taai en rubberachtig zijn. Men spreekt dan van een plastisol.

Plastisolen
Een plastisol voldoet aan de hierboven gegeven omschrijving. Een plastisol
wordt aangebracht door spuiten en door dompelen en langzaam uithijsen. De
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pigmentering kan zowel inwendig zijn (in de harsbolletjes) als uitwendig (in de
weekmaker).
Bij de hogere temperatuur gaat de weekmaker penetreren in de kunstharsbolle-
tjes, deze zwellen op en vervloeien tenslotte geheel tot een zachte rubberach-
tige massa.
Toepassingsgebieden vindt men bijvoorbeeld bij draadartikelen (afwasrekjes)
en bij ophangrekken in de galvanotechniek. Ook voor isolatiedoeleinden wor-
den de dikke plastisollagen wel toegepast.

Organosolen
Van een organosol spreekt men als aan een plastisol ook nog een hoeveelheid
verdunningsmiddel is toegevoegd. (Vaak wordt ook gesproken over oplosmid-
del; het gaat hier om een oplosmiddel voor de weekmaker, maar een verdun-
ningsmiddel voor de kunsthars, omdat de weekmaker niet op de kunsthars
inwerkt.)

Door dit toevoegen van verdunning heeft een organosol in gebruikstoestand
een veel lagere viscositeit, zodat deze in het algemeen door spuiten wordt
opgebracht. De daarbij verkregen lagen zijn veel dunner dan de plastisollagen.
Ze zijn ook harder.
In verwerkingseigenschappen lijkt een organosol sterk op een moffellak. Bij het
moffelen moet eerst worden aangedroogd om de overmaat verdunning te laten
verdampen en vervolgens wordt in de moffeloven de definitieve laag tot stand
gebracht, waarbij een veel geringere hoeveelheid weekmaker aan de kunsthars
wordt toegevoegd dan bij een plastisol.
Het principiële verschil tussen een organosol en een gewone moffellak ligt in
de wijze van filmvorming. Deze is bij een organosol zuiver fysisch. Door de
grote overeenkomst in applicatiemethoden is er een breed overlappingsgebied
tussen moffellakken en organosolen. Typische toepassingen zijn inwendige
beschermingen van wasmachines en vaatwasmachines, waarbij de coating
bestand moet zijn tegen een aantal moeilijke omstandigheden: heet water,
agressieve reinigingsmiddelen en een zogenaamde ‘koude rug’. Hieronder ver-
staat men dat de metaalzijde kouder is dan de coatingzijde, waardoor eventu-
eel onder de coating condens kan optreden, die tot afbladderen van de dek-
laag kan leiden. Ondoordringbaarheid voor waterdamp en een zeer goede
hechting zijn noodzakelijk om dit ongewenste verschijnsel tegen te gaan.

15.4.1.4 FILMVORMING DOOR STOLLING

Bitumineuze materialen en smeltbare kunststoffen, ‘hot melt plastics’, worden
vloeibaar bij verhitting en kunnen dan door dompelen, gieten of anderszins
worden opgebracht.
Na afkoeling stollen deze producten weer en ze vormen dan een gesloten
laag.
De filmvorming van niet-waterige dispersies behoort eveneens tot deze groep.
Hetzelfde geldt voor thermoplastische poedercoatings, die meestal door wer-
velsinteren worden opgebracht.
Droging door stolling komt voor bij bitumen, hot melt plastics en de thermo-
plastische poedercoatings, zie hoofdstuk 16.
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15.4.2 CHEMISCH DROGENDE BINDMIDDELEN

15.4.2.1 OXIDATIEVE DROGING

De oxidatief drogende bindmiddelen bevatten drogende oliën, die samen met
natuurharsen of kunstharsen deze waardevolle verfgrondstoffen vormen.

Oliën worden gewonnen uit plantenzaden door uitpersen of extraheren en
soms ook dierlijke olie (visolie).

Oliën zijn glycerolesters van vetzuren.

Verzadigde vetzuren hebben geen dubbele bindingen in de koolwaterstofstaart.
Ze zijn niet reactief; het zijn vette oliën.

Onverzadigde vetzuren hebben één of meer dubbele bindingen in de koolwa-
terstofstaart. 
Daardoor zijn ze reactief en ze kunnen drogende oliën vormen.
Voorbeelden zijn: oliezuur, linolzuur, eleostearinezuur en linoleenzuur.
Oliën zijn gevormd door verestering van de drie OH-groepen van glycerol met
vetzuren.
Aan de drie bindingsmogelijkheden van glycerol kunnen verschillende vet-
zuurmoleculen zijn gekoppeld.
Men geeft deze dan aan met R1, R2 en R3.
Men kan het oliemolecuul schrijven als een ster, maar vaak gebruikt men het
stemvorkmodel (dat niet overeenkomt met de werkelijkheid).

Filmvorming van drogende oliën vindt plaats door:
- zuurstofbruggen, zoals lijnolie, of
- zuurstofvrije bruggen, zoals bij houtolie.

Veredelen en modificeren van oliën wordt op diverse manieren uitgevoerd.

Lijnolie:
Verwijderen van plantenslijm: laklijnolie
Bleken: gebleekte lijnolie
Verhitten met metaalzouten: gekookte lijnolie
Verhitten met chloorzwavel: factorolie
Verhitten onder luchtafsluiting: standolie.

Ricineenolie wordt gevormd uit ricinusolie door ontwateren.
Er komt een dubbele binding bij.

Siccatieven zijn metaalzouten van organische zuren.
De gebruikte metalen hebben meer dan één valentie.
Siccatieven zijn daardoor zuurstofoverdragers.
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Calciumsiccatief is geen zuurstofoverdrager.
Het beschermt de andere siccatieven tegen adsorptie en absorptie door pig-
menten.

Lak en verf
Vroeger: olie plus pigment is verf.
Olie plus pigment plus hars is lak.
Nu niet meer.

Recente natuurharsen
- colofonium (van pijnbomen)
- Damar (tropisch).
Ze kunnen gemodificeerd worden met kalk en zinkwit, maar ze geven produc-
ten van matige kwaliteit.
Combinaties met alkydhars zijn veel beter.

Jong fossiele harsen zijn kopallen.
Deze zijn gepolymeriseerd.
Ze geven een buitenvernis van goede kwaliteit.

Fossiele hars: barnsteen.
Zeer oud, zeer ver gepolymeriseerd tot kunststofeigenschappen.
Vroeger veel gebruikt in draadisolatielak.
Thans grotendeels verdrongen door synthetische harsen.

Schellak is in alcohol oplosbaar.
Wordt gebruikt in vernis op gieterijmodellen.

Lakstoken dient voor het combineren van olie- en harsmoleculen.
Hiervoor is veel vakmanschap vereist.
Gestookte lakken zijn thans voor het grootste deel vervangen door lakbindmid-
delen uit de chemische industrie.

Alkydharsen zijn samengesteld uit polyester en olie.
Voor het vervaardigen van een polyester heeft men nodig een meerwaardige
alcohol en een meerwaardig zuur.
Voorbeeld: veresteren van glycerol met ftaalzuur.
Meestal gebruikt men ftaalzuuranhydride (p.z.a.) omdat dan minder water
wordt gevormd.
Van de meerwaardige alcohol blijft een OH-groep over.
Deze OH-groep kan gebruikt worden om oliezuur te veresteren.
Afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid olie:

- olievrije polyester (niet-gemodificeerde alkydhars)
- magere gemodificeerde alkydhars
- middelvette gemodificeerde alkydhars
- vette gemodificeerde alkydhars.

De eigenschappen van alkydbindmiddelen zijn belangrijk beter dan van olie-
bindmiddelen:
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- Ze zijn zeer algemeen toepasbaar.
- Ze zijn niet erg kostbaar.
- Ze drogen sneller dan olielakken.
- Ze zijn beter bestand tegen water dan olielak.
- Het zijn esters, dus ze zijn verzeepbaar.
- Voor het drogen is luchtzuurstof nodig.
- In dikkere lagen of bij te veel siccatief bestaat de kans op rimpelen en

schroeien.
- Het zijn macromoleculen, waardoor ze viskeus zijn en meer verdunning

nodig hebben. Daardoor vullen ze minder goed dan olielakken.
- Vette alkydbindmiddelen zijn oplosbaar in alifatische koolwaterstoffen.
- De vergeling hangt af van het toegepaste olietype; hoe meer dubbele bindin-

gen, hoe sterker vergelend.
- Ze hebben een geringe waterdoorlatendheid.
- Ze zijn geschikt voor toepassing in een vochtige omgeving en voor sommige

toepassingen in water (bootlakken).
- Ze hebben een goede duurzaamheid.
- Ze hebben een goed glansbehoud.
- Ze zijn plastisch en flexibel.
- Ze hebben goede vloei-eigenschappen.
- Ze hebben corrosieweerstand in een matig corrosieve omgeving, mede

afhankelijk van het pigment.

Omdat alkydverven van alle verven het meest werden toegepast droegen ze
ook in belangrijke mate bij aan de uitstoot van oplosmiddeldampen.
De conventionele alkydverven, waartoe de meeste huisschilderverven en veel
moffellakken behoorden, voldoen niet aan de eisen van KWS 2000. Daarom
werden er watergedragen alkydverven ontwikkeld, die in toenemende mate
worden gebruikt. Deze worden besproken in 15.4.3.

Toepassingsgebieden voor alkydverven waren vooral:

- grondverven
- tussenlagen
- deklagen voor algemene toepassing
- deklagen voor constructies die aan hoge vochtigheid blootstaan
- deklagen voor constructies die zo nu en dan in zoet of zout water worden

ondergedompeld
- deklagen voor een normale industrie-atmosfeer
- deklagen voor constructies die zo nu en dan aan condens blootstaan
- deklagen in een zee-atmosfeer
- deklagen voor machinerieën in het algemeen.

15.4.2.2 BINDMIDDELEN VOOR MOFFELLAKKEN

Moffellakken zijn ontwikkeld voor:

- grotere werksnelheid
- betere lakkwaliteit
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De voornaamste moffellakken zijn:
- alkyd-ureumlakken
- alkyd-melaminelakken

ook gemengd: ureum-melaminelakken
- moffelacrylaatlakken

diverse typen
- fenolharslakken
- moffelepoxylakken
- watergedragen moffellakken
- silicoonharslakken
- butyltitanaatlakken.

Animoharsen zijn alkydmoffellakken met ureumhars of melaminehars, gekop-
peld aan alkydbindmiddelen.
Daardoor ontstaat een dichtere en sterkere structuur.
Ureumharsen voor binnentoepassing.
Melaminehoudende typen voor buitentoepassing.

HMMM voor hoogwaardige moffellakken.

Moffelacrylaatlakken bevatten functionele groepen, die het moffelen mogelijk
maken.
Uitgebreid toepassingsgebied.

Watergedragen moffellakken zijn inmiddels van veel bindmiddelensystemen
verkrijgbaar, zie 15.4.3.

Fenolharslakken sterk, bestand tegen water en agressieve stoffen.
Alleen donkere kleuren, want de hars vergeelt.
Beperkt toepassingsgebied.

Silicoonharslakken zijn sterk, bestand tegen oxidatie en hogere temperatuur.
Beperkt toepassingsgebied.

15.4.2.3 BINDMIDDELEN VOOR REACTIELAKKEN

Reactielakken of twee-componentenlakken moeten kort voor het gebruik met
de juiste hoeveelheid verharder worden gemengd.
Dan wordt het bindmiddel compleet.
Nauwkeurig afmeten en zeer goed mengen zijn belangrijk.

15.4.2.3.1 EPOXYLAKKEN

Epoxyharsen bevatten een epoxy- of glycidylgroep.
Daaraan zijn vaak zeer lange groepen gekoppeld.
De relatieve molecuulmassa (= molecuulgewicht) bepaalt eigenschappen en
toepassingen:
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-tot 2000 vloeibare harsen
-2000-8000 meest gebruikte harsen voor twee-componentenlakken
-20 000-200 000 toevoeging in moffellakken.

Amineverharders
Epoxylakken:
- hard
- taai
- chemisch bestand
- afpoederend in zonlicht.

De pot life hangt af van de reactiviteit van de verharder.
Aminen zijn giftig; adducten zijn minder giftig.

Polyamideverharders geven epoxies die wat taaier zijn en iets minder afpoede-
rend.
Ze worden vaak gebruikt in grondlakken.
Vaal polyamino-amideverharders.

Isocyanaatverharders zijn duurder.
Sommige typen maken verwerking bij lage temperatuur mogelijk.
Ondanks de hogere prijs zijn ze daardoor kostenbesparend.
Isocyanaten zijn giftig.

15.4.2.3.2 ISOCYANAATLAKKEN

Isocyanaten hebben één of meer NCO-groepen.
Deze reageert met een stof die OH-groepen bevat tot een urethan.

De naam DD-lakken is afgeleid van de handelsnamen van Bayer.
Voor lakken zijn vooral belangrijk de di- en tri-isocyanaten.
Verbindingen met OH-groepen kunnen zijn polyesters, alkydharsen, alcoholen
en water.

Typen isocyanaatlakken:
- éénpots isocyanaat met olie- of alkydhars (oxidatief drogend)
- met vocht verhardende éénpots isocyanaatlakken
- met geblokkeerde verharder, die pas bij moffelen vrijkomt
- twee-componentensystemen met verharder op basis van adduct en een ver-

sneller
- NCO-adduct-verharder met OH-groepen bevattende hars, eveneens twee-

componenten
- één-component fysisch drogende niet reactieve polyurethanlakken.

14.4.2.3.3 POLYESTERLAKKEN

Onverzadigde polyesterharsen bevatten een alcohol of een zuur met dubbele
bindingen. Ze worden opgelost in styreen, dat meepolymeriseert.
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De reactie wordt op gang gebracht door peroxide en versneller.
Snelle reactie; korte pot life.
Omdat het oplosmiddel meereageert treedt geen inzakken op.
Luchtzuurstof vermindert uitharden aan het oppervlak: zuurstofinhibitie.
Remedie: paraffine toevoegen, dat uitzweet en afdekt.

15.4.2.3.4 WASHPRIMERS

Wasprimers of etsprimers zijn etsende grondverven.
Doel: hechting op metaal.

Twee-componenten wasprimers: polyvinylbutyraal, zinktetroxychromaat en
fosforzuur in propanol-2.
Korte pot life.
Zeer dunne laag.
Weinig corrosiewering, daarom extra laag zinkchromaatprimer eroverheen.

Eénpots wasprimers:
- hebben een hoger vastestofgehalte
- worden in dikkere lagen aangebracht
- één laag is voldoende
- iets mindere hechting dan twee-componenten wasprimers
- voor de meeste binnentoepassingen voldoende.

Er zijn maar weinig wasprimers geschikt voor buitentoepassing.

15.4.3 BINDMIDDELEN VOOR WATERGEDRAGEN LAKKEN

Het projekt KWS 2000 is een afspraak tussen de overheid en het bedrijfsleven
om de uitstoot van vluchtige koolwaterstoffen in het jaar 2000 te halveren.
De auto-industrie liep daarbij voorop:
- electrocoating (elektroforetisch lakken) eerst anaforese, daarna kataforese
- basecoats
- clearcoat.

In water oplosbare reversibele systemen zijn alleen geschikt voor binnentoe-
passing.

Watergedragen irreversibele systement zijn bouwstenen voor zowel lucht- als
moffeldrogende en twee-componentenlakken.

Men onderscheidt:
- watergedragen alkydharsen en epoxyesterverven
- watergedragen epoxycoatings
- watergedragen moffellakken.

Voordelen van het gebruik van watergedragen, met water verdunbare lakken
zijn:
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- laag gehalte aan organische oplosmiddelen, waardoor:
- aanzienlijk minder emissie van KWS (VOS)
- minder blootstelling aan schadelijke oplosmiddelen

- niet brandgevaarlijk bij opslag en verwerking (verzekeringspremie)
- minder kritisch ten aanzien van vocht op of in de ondergrond
- apparatuur kan meestal met (goedkoop) water worden gereinigd
- bij toepassing op kunststoffen minder risico van aantasting door oplosmidde-

len.

Nadelen van het gebruik van watergedragen, met water verdunbare lakken
zijn:

- de stabiliteit van sommige producten is beperkt
- metalen verpakking kan voortijdig corroderen
- opslag bij lage temperatuur, beneden 0 ˚C kan riskant zijn
- gevoeliger ten opzichte van vuil en/of vet op de ondergrond 

(onvoldoende kantendekking, kralen, krateren)
- spuitapparatuur moet soms worden aangepast of vervangen in verband met

corrosiegevoeligheid of in verband met elektrostatisch spuiten
- het vloeigedrag en de laagdikte-opbouw zijn anders
- de aandroging en de doordroging worden door een hogere luchtvochtigheid

nadelig beïnvloed. Ventilatie en/of verwarming zijn dan noodzakelijk
- langere aandroogtijd.

Door een goede samenwerking tussen applicateur, apparatuurleverancier en
verfleverancier is het mogelijk om tot een goede keuze en een juiste afstem-
ming te komen. Diverse geslaagde projecten zijn hier goede voorbeelden van.

15.5 PIGMENTEN EN VULSTOFFEN

Pigmenten en vulstoffen zorgen voor kleur, dekking, versterking van de verf-
film, corrosiewering, aangroeiwering, camouflage en speciale effecten.

Volgens NEN 941 is pigment een ‘poedervormige stof, die in gesuspen-
deerde toestand wordt gebruikt ter wille van haar optische eigenschappen
en/of beschermende werking’.

Wit licht bestaat uit de kleuren van de regenboog, tabel 15.1.
Bij absorptie van een deel van die kleuren door de verflaag ontstaat een kleur-
indruk.
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TABEL 15.1 Elektromagnetische golven

Golflengte Soort straling

10 000 km netspanning
1 000 km inductieve verhitting
1 km radio, lange golf
500 m radio, middengolf
50 m radio, korte golf
10 m radio, FM
1 m televisie
10 cm ultrakorte stralen
1 cm radar
10 mm infrarode straling

0,7 µm rood
0,4 µm violet

10 nm ultraviolette straling
100 pm röntgenstraling (medisch)
1 pm röntgenstraling (materiaalonderzoek)

ook gammastraling
50 fm kosmische straling

µm = micrometer = 10-6 meter
nm = nanometer = 10-9 meter
pm = picometer = 10-12 meter
fm = femtometer = 10-15 meter

Opmerking: De gegeven golflengten buiten het zichtbare licht zijn bedoeld
als ‘karakteristieke’ golflengten voor dit soort golven.
In alle gevallen heeft men te maken met brede gebieden die
elkaar veelal overlappen.

Bij verschillende belichting: ’s morgens, ’s middags of ’s avonds en in lamplicht
ontstaat metamerie, verschillen van kleurindruk, als gevolg van een verschil-
lende pigment-samenstelling.

Een verzadigde kleur is de volle kleurindruk van het pigment.
Door menging met zwart of wit ontstaan minder verzadigde kleuren.

Elke kleur kan ondubbelzinnig worden vastgelegd met een spectrofotometer.
Deze instrumenten worden ook gebruikt voor verffabricage.
De kleur zwart is afwezigheid van kleur; de kleur wit is alle kleuren.

Naast echte kleurenblindheid bestaat bij veel meer mensen verschil in waarne-
ming van kleurvafwijkingen.

Kleursystemen, onder andere RAL kleuren (Reichs Ausschusz
Lieferbedingungen und Güte-sicherung).
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Kleurafwijkingen blijken visueel of met meetinstrumenten.

Dekking is onzichtbaar maken van de ondergrond.
Wordt bij pigmenten veroorzaakt door verschil van brekingsindex met het
bindmiddel.

Veel corrosiewerende pigmenten zijn giftig en kunnen daarom niet meer op
grote schaal gebruikt worden (lood-, cadmium- en chroomverbindingen).
De vervangers hebben over het algemeen minder goede corrosiewerende
eigenschappen (zinkfosfaat bijvoorbeeld een derde van loodmenie) en vaak
ook minder kleurkracht.

Extra zorg is daarom nodig voor het behoud van een goede kwaliteit.

Menie werd vroeger veel gebruikt voor corrosiewering op staal.
Het is een zeer goed corrosiewerend pigment:

- door de vorming van een taaie film van loodzepen
- door het peroxidebestanddeel, dat passiverend werkt.

Loodmenie plus ijzeroxide geeft loodijzermenie.

Zinkchromaat is een geel, eveneens giftig pigment.
De corrosiewerende werking wordt veroorzaakt door passivering.
Door de verffilm trekkend vocht lost een kleine hoeveelheid pigment op.

Zinktetroxichromaat wordt gebruikt in washprimers.

Zinkfosfaat zou menie moeten vervangen, maar heeft slechts een derde van de
corrosiewerende werking.

Aluminiumpigment bestaat in twee typen:

- leafing (opdrijvend) pigment voor dekkende verven
- non-leafing (niet-opdrijvend) pigment voor metallic verven en hamerslagverf.

Zinkpoeder wordt gebruikt in zinkstofrijke grondverven.
Bevatten minimum 92% gewichtsprocent zink in de droge laag.
Eerste weken kathodische bescherming, daarna afdichting.

Andere metaalpigmenten zijn:

- roestvast staalpoeder
- bronspoeder
- loodpoeder.

Aangroeiwerende pigmenten moeten per definitie giftig en dus milieu-onvrien-
delijk zijn. Toepassing in Nederland sterk beperkt.
Tinverbindingen, niet geheel onschadelijk en voorts koperoxide.
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Stroefmakende pigmenten in schoolbordenverf en scheepsdekverf.

Vulstoffen worden soms gebruikt als versnijdingsmiddel voor dure pigmenten.
Men hoeft dan maar een kleine hoeveelheid van het dure pigment te gebrui-
ken om toch voldoende kleur te krijgen.
Een andere belangrijke functie van vulstoffen is het verhogen van het gehalte
aan vaste bestanddelen, waardoor de verf in een grotere laagdikte kan worden
opgezet.
Men komt dit tegen bij grondverven, in sterkere mate bij vullende tussenlagen
en in heel sterke mate bij plamuursoorten.

Een belangrijk begrip in de verfwereld is de pigment-volumeconcentratie, vaak
afgekort als p.v.c.
Ook de begrippen vette, halfvette en magere binding zijn hiervan afgeleid.

Vulstoffen en pigmenten kunnen de mechanische eigenschappen van de verf-
film sterk verbeteren.
Eigenschappen zoals slijtvastheid, krasvastheid en slagvastheid worden hier-
door beter.

15.6 OPLOS- EN VERDUNNINGSMIDDELEN

De voornaamste groepen oplos- en verdunningsmiddelen zijn:

- alifatische koolwaterstoffen
- aromatische koolwaterstoffen
- alcoholen
- ethers en glycolethers
- esters
- alkanonen
- gechloreerde koolwaterstoffen
- water.

Een oplosmiddel dient om het bindmiddel op te lossen.
Een verdunningsmiddel dient om deze oplossing verder te verdunnen.
Een oplosmiddel kan wèl worden gebruikt als verdunningsmiddel (maar is
duur).
Een verdunningsmiddel kan niet worden gebruikt als oplosmiddel.

Bij verdampen moet eerst al het verdunningsmiddel verdwijnen en daarna pas
de laatste resten van oplosmiddel.

Er zijn verven waarvoor het oplosmiddel tevens verdunningsmiddel is, zoals
celluloselak.
Er zijn verven waarbij het oplosmiddel polymeriseert tot bindmiddel, bijvoor-
beeld styreen in polyester.
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Voor oplosmiddelen zijn belangrijk:

- oplosbaarheid
- oplossnelheid
- verdampingssnelheid
- azeotropen
- vlampunt
- explosiegrenzen
- geleidbaarheid (soms)
- polariteit
- giftigheid.

Van de koolwaterstoffen worden zowel de alifatische als de aromatische typen
gebruikt.

Alcoholen hebben een beperkt oplossend vermogen.
Ze worden meestal gebruikt in combinatie met andere oplosmiddelen.

Esters zijn zeer goede oplosmiddelen.
Ze hebben vaak een vruchtengeur.
Ze zijn tamelijk kostbaar.
Glycolesters hebben een tamelijk hoog kookpunt.

Glycolethers zijn bekend als Cellosolve.
Het zijn zeer goede oplosmiddelen, goed mengbaar met andere oplosmidde-
len en vrijwel reukloos.

Alkanonen (ketonen).
Deze hebben een zeer goed oplossend vermogen.
Ze zijn chemisch bestand.

Gechloreerde koolwaterstoffen worden gebruikt in trilakken.
Door de giftigheid van tri zal het gebruik sterk afnemen.

Samengestelde oplos- en verdunningsmiddelen zijn mengsels van diverse stof-
fen.
Celluloseverdunning als voorbeeld; dit bevat:

- ethylacetaat
- butyl- of amylacetaat
- tolueen
- butanol.

Water als oplos- en verdunningsmiddel.
Sterk in opkomst door met water verdunbare lakken.
Is milieuvriendelijk.
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15.7 BIJZONDERE VERFSOORTEN

Effectlakken ontstaan door speciale samenstelling van de verf, door speciale
applicatie of droging:

- hamerlak door ‘verontreiniging’ met siliconen
- rimpellak door te snel aandrogen van de toplaag, zodat deze gaat rimpelen
- spetterlak door als tweede laag kloddertjes lak te spuiten
- multicolourverf is een mengsel van twee niet-verdraagzame verfsoorten met

aparte kleuren.

Striplak dient voor tijdelijke bescherming bij transport, opslag of in de bouw.

Coconlak dient voor corrosievrije bewaring van machines en installaties gedu-
rende lange tijd (motballenvloot).

Camouflageverf dient om niet op te vallen.
De kleur is aangepast aan de omgeving.
Bij infraroodwaarneming mag er geen verschil zijn met bladgroen.
Er is camouflageverf die radarstraling niet reflecteert.

Milieuvriendelijke verf is mogelijk door:

- het kiezen van een minder giftig bindmiddel
- uitbannen van giftige pigmenten
- overschakelen naar met water verdunbare verven
- bij applicatie verfnevel afzuigen, verfdruppeltjes afscheiden en oplosmiddel

verbranden.

Bij gebruik zijn de meeste verven niet schadelijk, wèl bij recycling en bij
brand.

Brandwerende verf geeft bij verhitting schuim, dat isolerend werkt.

Warmteregulerendeverf is donker van kleur, maar weerkaatst toch infrarode
straling (wordt gebruikt op scheepsdekken).
Lichtgevende verf bestaat in drie typen:

- luminescerende verf licht op bij bestraling
- fosforescerende verf blijft nog even nalichten na bestraald te zijn geweest
- fluorescerende verf verandert de golflengte van het teruggekaatste licht en

wordt daardoor beter zichtbaar.

Door warmte verkleurende verf bevat pigmenten die door verwarmen een
andere kleur krijgen.
Twee soorten: bij afkoelen keert de oorspronkelijke kleur weer terug of de ver-
anderde kleur blijft behouden.
Doel: temperatuurmeting tijdens gebruik. 
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Silicaatverven zijn er in twee typen:

- gebaseerd op waterglas, met water verdunbaar
- gebaseerd op ethylsilicaat, met alcohol verdunbaar.

Het laatste type heeft een gecompliceerde droging en doorharding nodig.

Silicoonharslakken zijn afgeleid van silicoonbindmiddelen.
Die bevatten in de keten -naast koolstof- ook siliciumatomen
Silicoonverven zijn:

- bestand tegen hoge temperaturen
- waterafstotend
- chemisch bestand.

Soms zijn gecompliceerde moffelcycli nodig.

15.8 VERFSYSTEMEN

Onder een verfsysteem verstaat men bij de VOM de opeenvolging van verfla-
gen waaruit de bedekking is opgebouwd, inclusief de voorbehandeling.
Internationaal denkt men daar soms anders over en laat men de voorbehande-
ling weg. De voorbehandeling is echter een van de belangrijkste onderdelen,
het fundament, van een verfsysteem.

Eisen te stellen aan een verfsysteem:

- bescherming
- verfraaiing
- repareerbaarheid
- reinigbaarheid
- diverse andere eisen, al naar de toepassing.

Opbouw van een verfsysteem:

- voorbehandelen
- grondlaag of grondlagen
- tussenlagen
- toplaag of toplagen.

Grondlagen:

Corrosiewering door goede hechting.
Corrosiewerende pigmenten, vaak giftig.
Minder goed corrosiewerende pigmenten met behoud van kwaliteit door:

- twee grondlagen
- nauwkeuriger voorbehandelen
- inspectie tijdens en controle na aanbrengen van elke laag.
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Tussenlagen:

- opvullen oneffenheden
- opbouw laagdikte.

Soorten tussenlagen:

- mesplamuur
- spuitplamuur
- surfacer (= spuitplamuur)
- primer-surfacer (= vullende grondverf).

Toplagen:
Eisen:

- voldoende sterk, slijtvast en vervormbaar (mechanisch)
- fraai uiterlijk (esthetisch)
- glansbehoud
- niet verkleurend
- bescherming onderlagen.

Kiezen van een verfsysteem:
Voorbehandeling plus één of meer lagen in verband met:

- aard van het object
- gebruik
- transport naar gebruik toe
- bestandheid gebruikte verven.

Klimaatfactoren:

- licht (vooral UV), ook achter glas
- vocht (R.V.)
- corrosieve omstandigheden.

Mechanische invloeden:

- stoten
- krassen
- slijtage
- vervorming.

15.9 LAKAPPLICATIE

Applicatie is verf aanbrengen.
Na het aanbrengen van de natte verflaag moet deze samenvloeien, drogen en
uitharden.
Deze filmvorming kan fysisch zijn, chemisch of (vaker) een combinatie van
beide, zie 15.4.
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De belangrijkste applicatiemethoden zijn:

- kwast- en rollermethoden
- spuitmethoden
- lakwalsen
- dompelen, gieten en trommelen.

Bij de diverse applicatiemethoden kunnen sterk uiteenlopende verflaagdikten
worden aangebracht, tabel 15.2.

TABEL 15.2 Verflaagdikte bij diverse applicatiemethoden

Bewerking (Droge) laagdikte in micrometers

kwasten 25-40
maximaal 50
spuiten washprimer 5-10
spuiten ‘gewone verf’ 15-30
maximaal 35
warm spuiten 30-60
maximaal 70
elektrostatisch spuiten tot 35
airless spuiten 100
airless spuiten high build verf 400
airless warm 
twee-componenten spuiten 1000-1200

Voorbereiden van een natte verf omvat:

- acclimatiseren
- schoonblazen deksel
- oproeren
- (eventueel) verharder plus verdunner toevoegen
- verdunnen
- viscositeit meten
- laatste correctie voor verdunning
- soms zeven om verstoppingen te voorkomen.

Applicatie-omstandigheden, waarmee men rekening moet houden zijn:

- temperatuur en temperatuurverloop
- wind
- stof
- relatieve vochtigheid (verhouding tussen de vochtigheid die mogelijk is bij

de heersende temperatuur en de vochtigheid die aanwezig is.)
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15.9.1 KWAST- EN ROLLERMETHODEN

De oudste verfapplicatie gebeurde met de vingers.

Kwasten gebeurt met:

- bezems en luiwagens
- schilderskwasten
- penselen.

Kwasten:

- geeft weinig verfverliezen
- maakt waarneming en herstel van fouten tijdens het werk mogelijk
- is arbeidsintensief en duur
- geeft weinig verliezen; is milieuvriendelijk.

Rollen:

- is ongeschikt voor eerste laag op gestraald staal
- werkt sneller dan kwasten
- geeft meer verfverliezen, vooral bij rollers met een lange steel.

15.9.2 SPUITMETHODEN

Snelle applicatiemethoden werden nodig door massaproductie in de
Amerikaanse auto-industrie:

- verfspuiten
- sneldrogende lak: celluloselak.

15.9.2.1 PNEUMATISCH SPUITEN

Principe pneumatisch spuiten:
verneveling door lucht langs verf
te laten strijken.
Bij openen verfspuit, eerst lucht,
dan verf.
Bij sluiten: omgekeerde volgorde.

Verftoevoer:

- uit bovenbeker (zwaartekracht)
- uit onderbeker (opzuigen door injectie)
- uit drukvat (door stijgleiding)
- uit rondpompleiding (voor zeer grote producties).
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Spuitmethode ter vermindering van overspray
HVPL: High Volume Low Pressure.
Ook minder uitstoot van oplosmiddel
7,5-15 l lucht/s, 0,07-0,7 bar.

Hogedruk pneumatisch spuiten: standaard 1,5-6 bar.

Lagedruk pneumatisch spuiten: voor speciale doeleinden

- 0,1-0,5 bar
- weinig nevel
- veel verdunning
- dunne laag.

Speciale pneumatische spuitmethoden:

- lang mondstuk
- om een hoekje
- rondspuiten
- decoratiespuiten
- dubbele spuiten.

Automatisch pneumatisch spuiten:

- op-en-neergaand
- spuitrobot met geheugen.

Voordelen:

- beheersbaarheid
- toepasbaarheid.

Nadelen:

- hoge verfverliezen
- veel uitstoot oplosmiddel.
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15.9.2.2 WARM SPUITEN

Warm spuiten:

- doel: grotere laagdikte in één keer
- temperatuur vanaf 70 ˚C
- speciale apparatuur nodig
- ook verfslang verwarmen (wordt daardoor moeilijker hanteerbaar)
- geen besparing op verdunningsmiddel, want dit is duurder
- meer kans op sinaasappelhuid.

Verwarming:

- met warm water (komt weinig meer voor)
- elektrisch (meestal)
- door compressiewarmte (is lastig)
- twee-componentenverven: elke component afzonderlijk; pas mengen in de

spuitkop.

Voordelen:

- geringer gebruik aan oplos- en verdunningsmiddelen
- de mogelijkheid een grotere laagdikte in één keer aan te brengen
- minder kans op het ontstaan van zakkers
- sneller aandrogen van de aangebrachte laag
- minder milieuverontreiniging door verdampen oplosmiddel
- minder kans op waasvorming bij daarvoor gevoelige lakken.

Nadelen:

- de gebruikte oplos- en verdunningsmiddelen moeten een hoger kookpunt
hebben; deze zijn duurder

- deze oplos- en verdunningsmiddelen zijn vaak hinderlijker voor het milieu
(geurbelasting)

- de apparatuur, die voor warm spuiten wordt gebruikt, is duurder
- het gebruik van een zware (verwarmde) verfslang maakt het handspuiten

vermoeiender
- bij warm spuiten ontstaat gemakkelijker sinaasappelhuid.

Aanvankelijk werd warm spuiten ontwikkeld als een variant van het pneuma-
tisch spuiten. Later is men ook bij andere spuitmethoden verwarming van de
verf gaan toepassen, zodat men thans de volgende systemen kent:

- warm pneumatisch
- warm elektrostatisch (HE)
- warm airless (HA)
- warm airless elektrostatisch (HAE).
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15.9.2.3 AIRLESS SPUITEN

Airless spuiten:

- is hogedruk spuiten
- 60-200 bar zorgt

voor verstuiving
- geen vernevelings-

lucht
- doel: snel werken,

minder terugslag
- spuiter moet speci-

aal zijn getraind.

Voordelen:

- grote werksnelheid, door
- de grote hoeveelheid verplaatste verf
- de hoge viscositeit van de verf (grote laagdikte in één keer)

- minder terugslag van verfnevel
- de verf dringt in uitsparingen en holtes met geringe terugslag
- geringer onderhoud aan de spuitcabine.

Nadelen:

- grote verneveling
- minder controle over het spuitpatroon
- in verband met zakkers moet zorgvuldig worden gewerkt, goed onderhoud is

noodzakelijk, vooral aan de nozzles en de pompen
- de hoge verfdruk, waarmee gewerkt wordt, brengt gevaren met zich mee,

omdat de verfstraal dichtbij de nozzle verwondingen kan veroorzaken.
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Lucht airless spuiten (Airmix) dient voor vermindering spuitverliezen.

Voordelen:
- vergeleken met airless, mooiere finish door de lagere snelheid van de verfwolk
- hoge spuitsnelheid
- geringe overspray
- de verf dringt in uitsparingen en holtes door geringe terugslag
- vergeleken met airless minder slijtage aan pompen en nozzles, vergeleken met

luchtspuiten een halvering van het persluchtverbruik.

Nadelen:
- gevoelig voor nozzleverstopping
- langzamer dan conventioneel airless
- minder mooi uiterlijk dan bereikbaar met luchtspuiten
- relatief moeilijk te bedienen
- niet alle materialen zijn verwerkbaar.

Warm airless spuiten
- minder verdunningsmiddel
- sneller aandrogen
- minder terugslag
- ook voor twee-componentenverf (mengen in de spuitkop).

15.9.2.4 ELEKTROSTATISCH SPUITEN

Het voornaamste doel van elektrostatisch spuiten is de vermindering van de
verfverliezen:

Pneumatisch spuiten - circa 50% verliezen
Airless spuiten - circa 25% verliezen
Elektrostatisch spuiten - circa 15% verliezen.

Uitvoering van elektrostatisch spuiten:

- spuiten (wordt het meest toegepast)
- met een schijf
- met een klok
- langs een mes.

Elektrostatisch handspuiten:

- elektrostatisch vernevelen
- pneumatisch vernevelen en daarna opladen.

Elektrostatisch automatisch spuiten:

- meer spuitkoppen
- grotere stroomsterkte
- gevaarlijk: beveiliging nodig.
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Verf voor elektrostatisch spuiten:

- aangepaste geleidbaarheid.

Lucht-elektrostatisch spuiten:

- voor betere dieptewerking
- wel grotere verfverliezen
- andere methode: voorspuiten.

Elektrostatisch poederspuiten:

- lijkt op elektrostatisch lakspuiten
- verschillen door oplading poederdeeltjes (zie hoofdstuk 16).
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15.9.3 DOMPELEN

Dompelen is moeilijker dan men denkt:
- vorm van de voorwerpen
- aard van de verf
- dompeltechniek.

Vorm van de voorwerpen:

- vlakke platen zijn moeilijk
- gekromde oppervlakken zijn beter.

Aard van de verf:

- viscositeit, onder meer bepaald door:
- temperatuur
- verdunningsgraad

- uitzakken, daarom rondpompen.

Dompeltechniek:

- oppassen voor luchtzakken
- geen verf uitscheppen
- voorzichtig, geen blaasjes vormen
- hijssnelheid aanpassen aan laagdikte.
Dompelen in moffellak meest voor de hand liggend.
Dompelen in luchtdrogende lak gaat ook.
Dompelen in waterlak neemt snel in betekenis toe.

Electrocoating (elektroforetisch lakken):

- gebruikt waterafdunbaar bindmiddel
- wordt veel toegepast in de auto-industrie.

Processen die zich afspelen:

- elektroforese (verplaatsen van lakdeeltjes)
- elektrodepositie (afscheiden van laklaag)
- elektro-endosmose (ontwateren door ‘uitknijpen’)
- elektrolyse (ontladen van ionen).

Anaforese (voorwerp aan de plus; het eerst ontwikkelde proces):
- wordt toegepast op aluminium.

Kataforese (voorwerpen aan de min):
- vindt vooral toepassing in de auto-industrie.

Met water verdunbare lak:
- vaste stofgehalte 6 à 15%.
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Voordelen:

- arbeidsbesparend, omdat het aanbrengen van een grondlaag niet nodig is
- kan aansluiten op een natte bewerking, zoals alkalisch ontvetten, beitsen of

fosfateren
- overal gelijkmatige laagdikte, zowel op platte als op gebogen vlakken en op

randen
- indringend vermogen, hetgeen onder andere van belang is bij overlappin-

gen.
Samen met de gelijkmatige laagdikte geeft dit een belangrijke kwaliteitsver-
betering

- niet duurder dan spuiten, zelfs niet onder ongunstige omstandigheden
- geringe lakverliezen; de lak kan vrijwel volledig gebruikt worden
- geen brandgevaar
- geen roestvorming tijdens opslag
- milieuvriendelijk (minder emissie VOS).

Nadelen:

- grote investering
- hulpanoden nodig bij gecompliceerde voorwerpen
- ophanghaken regelmatig reinigen in verband met goede contactgeving
- laksamenstelling vereist scherpe controle
- slechts geschikt voor een éénlaagsysteem
- beperkte lakkeuze.

Spoelwater:

- lak terugwinnen door ultrafiltratie
- recycling spoelwater.

Trilakdompelen:

- één laag
- minder toegepast om milieuredenen.

Wervelsinteren:

- methode van poedercoaten
- poeder wordt gefluïdiseerd
- verhit voorwerp wordt erin gedompeld
- wordt uitgevoerd met thermoplasten (zie hoofdstuk 16).

15.9.4 LAKWALSEN, GIETEN EN TROMMELEN

Lakwalsen is coil coating.
Wordt op grote schaal toegepast op staal en verzinkt staal.
Minder op aluminium.
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Continue werkwijze:

- afwikkelspoel
- accumulator
- voorbehandeling
- lakken
- moffelen
- accumulator
- opwikkelspoel.

Veel laksoorten:

- primers
- alkydmoffellak
- alkydlakken met een hoog gehalte aan siliconen
- acrylaatlakken
- PVC plastisolen
- PVDF lak.

Voordelen:

- goedkoop
- goede kwaliteit.

Nadelen:

- lak kan barsten bij vervorming
- geen randbescherming.

Plamuurwalsen:

- vooral voor de meubelindustrie.

Foliewalsen:

- voor goede bescherming.

Gieten:

- met de pan
- met de slang
- met gietmachine
- met lakgordijnmachine.

Strooien:

- van poeder op verwarmd oppervlak (zie hoofdstuk 16).
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Trommelen:

- met afgemeten hoeveelheid lak
- dompelen en centrifugeren.

15.10 DE LAKKERIJ

De plaats van de lakkerij in een bedrijf kan zijn:

- in de productielijn
- in een bypass van de productielijn
- als afzonderlijke afdeling.

Ook kan het lakwerk worden uitbesteed.
Een goed ingerichte werkplaats dient voor het zo klein mogelijk houden van
het uitvalpercentage.

15.10.1 BOUWKUNDIGE EISEN

Eisen te stellen aan vloeren:

- stofvrij
- bestand tegen transport
- bestand tegen oplosmiddelen
- goed te reinigen
- naadloos
- vloeistofdicht.

Mogelijkheden zijn:

- vloerlakken
- naadloze kunsthars gietvloeren
- glad afgewerkte betonnen tegels van grote afmetingen
- naden vloeistofdicht afwerken
- tegelvloeren (vol en zat gezet).

Muren:

- glad afpleisteren
- bij voorkeur tot 2 meter hoog betegelen
- leidingen tot bundels verenigen.

Plafonds:

- niet te laag; 5 meter onder kapconstructie
- geen stof veroorzaken
- isolatieplaten onder het dak, eventueel schilderen
- verlaagd plafond met daarin verlichtingsarmaturen en leidingwerk.
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Toegangen:

- geen stof naar binnen jagen
- eventueel luchtsluis gebruiken
- minstens twee tegenover elkaar liggende deuren (veiligheid).

15.10.2 LICHT EN LUCHT

Verlichting:

- spuitcabines en inspectieruimten zoveel mogelijk gelijkmatig licht.

Luchtafzuiging:

- bij spuitcabines, aandroogzones, moffelovens en verfaanmaak
- suppletielucht in voldoende hoeveelheid en verwarmd tot 25 à 27 ˚C
- verwarming: een langere periode van het jaar nodig dan in andere 

werkplaatsen
- afzuiglucht reinigen volgens NER.

Perslucht:

- olie- en watervrij
- voor schoonblazen en verfspuiten extra filter vlakbij de spuitcabine, voor

aandrijving van diverse motoren 
- vriesdrogen geeft perslucht van goede kwaliteit.

15.10.3 HULPRUIMTEN

Voorbehandelingsruimte:

- aparte chemische werkplaats, niet combineren met spuiterij
- goede afzuiging, goede luchtsuppletie
- zuurvaste, vloeistofdichte tegelvloer.

Lakmagazijn, verfkluis:

- apart, niet direct toegankelijk vanuit lakkerij
- verdiepte bodem of verhoogde drempel
- temperatuur koel, maar boven het vriespunt, niet op het zuiden
- lakaanmaakruimte beter afzuigen en afgezogen dampen behandelen
- vloeistofdichte vloeren
- moet voldoen aan CPR 15.1.
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15.11 APPARATUUR IN DE LAKKERIJ

De belangrijkste installaties in de lakkerij zijn:

- spuitkasten, spuitwanden en spuitcabines
- ovens
- transportmiddelen.

15.11.1 SPUITKASTEN, SPUITWANDEN EN SPUITCABINES

Men staat vóór een spuitkast.
Een spuitwand is een spuitkast zonder zijwanden en plafonds.
Men werkt ín een spuitcabine of straal- en spuitloods.

Spuitkasten moeten voldoende capaciteit hebben voor goede afzuiging.
Ze moeten voldoende breed zijn.
Ze moeten inwendig voldoende licht zijn zonder vervuiling en schaduwwer-
king.
Luchtsnelheid normale spuitkasten minimaal 0,7 m/s; bij elektrostatisch spui-
ten ongeveer de helft.

Droge spuitkasten hebben een droog filter of filtersysteem.
Het reinigen daarvan levert vaak moeilijkheden op.
Automatisch verplaatsende filtermatten vragen een kostbare installatie.
Meervoudige filters geven een goede reinigingsgraad.
Droge filters worden als regel niet aanbevolen voor continu werk.

Natte spuitkasten
Dienen voor continu werk.
Waterscherm aan de achterzijde moet niet door de luchtstroom worden door-
broken. Zijwanden worden vaak ook bevloeid.
Waterverplaatsing door pomp of door vacuüm van de afzuiging 
chemische toevoegingen om verf van water te scheiden.

Spuitwanden worden vooral daar toegepast, waar men grote, lange en onregel-
matig gevormde voorwerpen moet spuiten, die men moeilijk in een spuitkast
kan verwerken.
Spuitwanden hebben alleen de achterzijde van de verfspuitcabine.

15.11.2 OVENS

Voornaamste moffelovens:

- kamerovens
- doorschuifovens
- tunnelovens
en als bijzonder type
- kamelenrug.
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De kwaliteit van de oven wordt onder meer bepaald door: verwarmingscapaci-
teit, temperatuurgelijkheid, isolatie, afzuiging van dampen en veiligheid.

Bij de genoemde oventypen wordt de lucht in de oven verwarmd.

Andere methoden van lakuitharden zijn:

- infrarood moffelen
- ultraviolet uitharden
- elektronenstraaluitharden
- impulsuitharden.

Kamerovens dienen voor kleine series en worden gevuld met ophangstangen
of lakwagens.
Voor de veiligheid zijn de ovens uitgerust met een explosiewand.

Doorschuifovens werken met lakwagens die tevens een ovensectie afsluiten.
Ze werken half automatisch.

Tunnelovens transporteren de werkstukken met een ketting (conveyor) of trans-
portband. Ze dienen voor grote producties.
Moffeltemperatuur, kettingsnelheid en productie moeten op elkaar zijn afge-
stemd.
Soms worden tunnelovens uitgevoerd als omkeerovens; dit maakt besparing op
isolatie mogelijk.
Bovendien liggen laad- en losplaats dicht bij elkaar.

De kamelenrug is een bijzonder oventype.
Dit veroorzaakt veel stankoverlast.

Ovenverwarming
Gas is een goede verwarmingsbron.
Nederlands aardgas is zeer zuiver, direct contact met de werkstukken is moge-
lijk.
Geïmporteerd aardgas is vaak minder zuiver.

Olieverwarming kan veel roet geven, dus geen contact van de verbrandings-
gassen met de werkstukken.
Dit hangt af van het olietype en van de gebruikte brander, huisbrandolie geeft
weinig roet, zware stookolie geeft kans op veel meer roet.
Reinigen van de verbrandingsruimte is een smerig werk.

Elektriciteit als ovenverwarming is onovertroffen.
Voordelen: schoon, geen verbrandingsgassen, geen extra schoorsteen, goed
regelbaar.
Nadeel: duurder.
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Infrarood moffelen vindt plaats met infraroodstralers:

- elektrische stralers: donkerstralers en gloeistralers
- gasstralers alleen donkerstralers.

Afstandeffect verminderen door overlappende stralingsbronnen.
Straling verloopt rechtlijnig, dus pas op voor afschermingen.
Gecompliceerde voorwerpen niet infrarood moffelen.

Ultraviolet uitharden
Zuinig in energieverbruik.

Elektronenstraaluitharding:
Voordelen: zeer intensief, grote productiesnelheid, lakken op kunststof zeer
gunstig.
Nadelen: dure installatie, verf met giftige monomeren, röntgenstraling, dus
betonnen bunker, kans op zuurstofinhibitie, daarom werken in schutgas.

Impulsuitharding:
Werkt bij radiofrequentie en grijpt aan op de dubbele bindingen in het bind-
middel.

15.11.3 TRANSPORTMIDDELEN

Transportmiddelen moeten stofvrij zijn. Het minste stof veroorzaakt een goed
onderhouden conveyor (regelmatig reinigen).
Transportwagens dienen voor kleinere producties.
Transportwagens voor vervoer van elektrostatisch gespoten voorwerpen moe-
ten elektrisch geaard zijn.

15.12 LININGS

Naast verfsystemen en poedercoatings, die in het algemeen een totale laagdik-
te hebben tussen enige tientallen en enige honderden micrometers kent men
de kunststof- en rubberbekledingen, ook linings genoemd, die een veel grotere
dikte hebben, namelijk van enige millimeters.

Het accent bij dit soort bekledingen ligt veel meer op de bescherming van het
onderliggende materiaal en het voorkomen van verontreiniging (contaminatie)
van de verwerkte producten dan op verfraaiing. Toch speelt ook hier de ver-
fraaiende werking soms een rol, zoals op metaal aangebrachte kunststof-
coatings met speciale decoratieve effecten aantonen.

15.12.1 THERMOPLASTISCHE KUNSTSTOFBEKLEDINGEN

Van de vele thermoplastische kunststoffen die op één van de daarvoor ter
beschikking staande manieren op een metalen ondergrond kunnen worden
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aangebracht vermelden wij slechts die, welke in de praktijk op enige schaal
voor het genoemde doel worden gebruikt.

Polyetheen (PE) wordt meestal door wervelsinteren aangebracht, soms ook
door pneumatisch spuiten op een verwarmde ondergrond.
Op stalen buizen wordt PE door extruderen aangebracht, vaak op een hecht-
laag van bitumen.

Polypropeen (PP) is beter bestand tegen hogere temperaturen dan PE. Het
wordt op beperkte schaal gebruikt voor poederspuiten met de vlam.

Polyvinylchloride (PVC) is de meest gebruikte kunststof voor het aanbrengen
van deklagen op metaal. Het van zichzelf harde product kan door toevoeging
van weekmakers in elke gewenste graad van soepelheid worden verkregen.
PVC brengt men aan door het opplakken van folie of plaat, door poederspui-
ten met de vlam, door wervelsinteren en in de vorm van een plastisol of
organosol.

Polyvinylideenchloride (PVDC) wordt eventueel in combinatie met PVC
(gemengd of als copolymeer) gebruikt in de vorm van een opgekleefde folie of
plaat en door het poederspuiten met de vlam. Dit product heeft een nog betere
chemische weerstand dan PVC.

Hypalon is een handelsnaam voor gechlorosulfoneerde polyetheen, een pro-
duct dat een zeer goede weerstand heeft tegen oxiderende chemicaliën.
Bovendien is het sterk en slijtvast en het wordt derhalve aanbevolen voor het
vervaardigen van bekledingen van tanks, pompen en leidingen.

Teflon is een handelsnaam voor polytetrafluoretheen (PTFE), dat zowel in de
vorm van folie en plaat wordt aangebracht als door sinteren na het opspuiten
van een supensie. Bij folie- en plaatbekledingen is de grote moeilijkheid dat
teflon zeer sterke anti-hechtingseigenschappen bezit, waardoor het praktisch
niet te lijmen is. Alleen door een speciale voorbehandeling van de kunststof is
dit te verhelpen.

15.12.2 THERMOHARDENDE KUNSTSTOFBEKLEDINGEN

Men treft bij de kunstharsbekledingen producten aan die zeer nauwe verwant-
schap vertonen met de (moffel)lakken. Ze hebben een goede chemische weer-
stand.

Fenolharsbekledingen kunnen in dikke lagen worden aangebracht door pneu-
matisch spuiten en verder in dikke lagen door dompelen in hars van het zoge-
naamde A-type (nog niet gepolymeriseerd), waarbij een grote laagdikte wordt
verkregen indien het mengsel een voldoend hoge viscositeit bezit.
Fenolharsbekledingen zijn hard, slijtvast en hebben een goede chemische
weerstand.
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Rubberbekledingen zijn in tegenstelling tot thermoplastische en thermoharden-
de kunststoffen elastisch en men rekent deze producten dan ook tot de groep
van de elastomeren.

Natuurrubber onderscheidt zich van vrijwel alle synthetische rubbersoorten
door een zeer grote elasticiteit en bovendien door een relatief hoog warmtege-
leidingsvermogen, waardoor warmte die bij mechanische wrijving is ontstaan,
goed kan worden afgevoerd (vliegtuigbanden).
Ondanks de opkomst van vele andere synthetische rubbersoorten kan natuur-
rubber daarom nog niet geheel worden vervangen.

Onder de naam synthetische rubber wordt een groot aantal rubbersoorten
samengevat, waarvan de voornaamste zijn: Buna (handelsnaam, zowel voor
styreen-butadieenrubber (SBR), als voor butadieenrubber (BR), chloropreen,
bekende handelsnaam Neoprene, nitrilrubber en butylrubber, dat is polyisobu-
teen.
Van deze producten wordt alleen chloropreen op uitgebreide schaal gebruikt
voor het bekleden van metalen voorwerpen.

Sulfiderubber, bekende handelsnaam Thiokol, is bestand tegen organische
oplosmiddelen en wordt onder meer gebruikt voor het inwendig bekleden van
brandstoftanks van vliegtuigen.

Fluorrubber, bekende handelsnaam Viton, heeft een extreem goede chemische
weerstand tegen tal van producten en het gelijkt daarbij op andere fluorhou-
dende materialen, zoals PTFE .

Silicoonrubbersoorten hebben evenals andere siliconenproducten het merk-
waardige gedrag dat de mechanische eigenschappen bij zeer hoge of zeer lage
temperaturen niet veranderen. De elasticiteit en de hardheid blijven vrijwel
gelijk. Het voornaamste toepassingsgebied van siliconenrubber ligt dan ook
daar waar van deze bijzondere eigenschappen gebruik kan worden gemaakt.

15.13 PRODUCTEN VOOR TIJDELIJKE BESCHERMING

Staal, dat niet beschermd is roest, als het tussen twee bewerkingen enige tijd
wordt opgeslagen.
Magnesium vertoont zelfs al corrosieverschijnselen als het in onbeschermde
toestand een uur wordt weggelegd.
Sommige producten worden tijdelijk opgeslagen totdat de uiteindelijke dek-
laag: nikkel-chroombekleding, poedercoating, laksysteem en in welke kleur
bekend is. Ook dan zijn de producten blank en ze kunnen corroderen. Het
verwijderen van de corrosieproducten kost extra tijd en geld.
Producten voor tijdelijke bescherming voorkomen deze corrosie. Dat kunnen
zijn dunne lagen conserveerolie, dikkere lagen conserveervet, nog dikkere en
stijvere kunststofachtige coatings, maar ook gasvormige inhibitoren, die bij ver-
pakte artikelen corrosie tegengaan.
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Producten voor tijdelijke bescherming kunnen in diverse groepen worden
ondergebracht. Men rekent ertoe conserveeroliën en -vetten, tijdelijke lakbe-
dekkingen, verpakkingsmiddelen met een speciale corrosiewerende functie en
hulpmiddelen bij de verpakking. Deze producten kunnen als volgt worden
ingedeeld:

- waterverdringende vloeistoffen
- conserveerolie
- conserveervet
- dampvormige inhibitoren
- striplakken
- plakcoatings
- coconlakken
- verpakkingsmaterialen.

Veelal wordt een aantal middelen tegelijk toegepast, bijvoorbeeld een conser-
veerolie en een conserverende verpakking.
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