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Introductie (1/2)

AD Chemicals

▪ Chemisch toeleverancier metaaloppervlakte technieken

Roland van Meer; 

▪ Business Unit Manager 

▪ 17 jaar actief bij de Firma

▪ Achtergrond, Bachelor of applied science

▪ 15+ jaar ervaring met chroom(VI) vrije chemische 
technologie



Introductie (2/2)

Spuiterij Munsters – Yvonne Munsters: 

▪ Opgericht in 1981, door Bert Munsters

▪ Inmiddels een allround, onafhankelijk, 
schadeherstelbedrijf en spuiterij voor alle soorten 
vervoermiddelen

Yvonne; 

▪ Werkzaam in het familiebedrijf sinds 2007

▪ Mede-eigenaar (50%) sinds 2016

▪ Fiscale achtergrond / opleiding 

▪ Naast onderneemster, moeder van twee meisjes 



Spuiterij Munsters 

▪ Allround, onafhankelijk, schadeherstelbedrijf en 
spuiterij voor alle soorten vervoermiddelen.

▪ Personenvervoer 

▪ Trucks

▪ Richttechniek 

▪ Belettering 

▪ Twee deling tussen klant specifiek werk, iedere keer 
anders, en productiewerk, 80% van de 
werkzaamheden is iedere keer hetzelfde. 

▪ Trailers

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.ed.nl%2Feconomie%2Fspuiterij-munsters-in-deurne-opent-nieuwe-hal~a72470ba%2F&psig=AOvVaw3FpVTti8IhhhePtV6jUnQY&ust=1573553996063528


Procesvoering Spuiterij Munsters



Algemeen Imago spuiterijen 

▪ De bedrijfstak heeft het imago van zware milieubelasting.

▪ Werken in de bedrijfstak wordt als ongezond en zwaar werk gezien. 

▪ De druk vanuit de klant, economische groei, om meer te verwerken neemt toe. 

▪ De druk vanuit de overheid, strengere milieumaatregelen, neemt toe. 

▪ “Mensen die ons werk willen doen kunnen het niet meer, mensen die ons werk 
kunnen doen willen het niet meer.”



Visie/Missie Spuiterij munsters 

▪ “Heeft ons bedrijf anno nu wel bestaansrecht richting de 
toekomst?” 

▪ “Zou ik zelf willen dat mijn kinderen in een soortgelijk 
bedrijf gaan werken?”

▪ Wat is er te koop? 

▪ Wat kan ik er zelf aan veranderen? 

▪ Los van de idealen blijven we een MKB-bedrijf waarbij ook 
het terugverdienen van de investering centraal staat. 



Omschrijving cases

Alternatief voor oplosmiddelen en Chroom(VI) binnen de industriële spuiterij:

1. VOS vervangen voor alternatieven of is een sterke reductie mogelijk?

2. Verbod op Chroom (VI) houdende primers, Biedt een chemische oppervlakte 
verwerking perspectief?



▪ Schuurautomaat 
▪ Doorlooptijd met 50% teruggedrongen. 

▪ Verandering in lak → voorbewerking meer kritisch. 

▪ Continuïteit.

▪ CE en ATEX goedgekeurd. 

▪ Te gebruiken voor meerdere toepassingen, aluminium, 
polyester, schuren en/of matteren. 

▪ Verwijderen van oude laklagen. 

Proces optimalisatie



▪ Spuitautomaat
▪ Doorlooptijd met 66% teruggedrongen

▪ Lakbesparing

▪ CE en ATEX goedgekeurd

▪ Energiebesparing, filterbesparing e.d. door lagere 
luchtstromen in spuitcabine 

▪ Zijkanten, voorkant, automatisch afstand tot 
oppervlak, waardoor grote diversiteit in objecten

Proces optimalisatie



Proces optimalisatie 

▪ Realiseren van een, grotendeels, geautomatiseerde spuitstraat voor het spuiten 
van trailers zonder VOS-uitstoot naar buiten en CO2 neutraal

▪ Nieuwe vestiging van 145 meter lang, waarin de schuurautomaat en 
spuitautomaat optimaal ingezet kunnen worden, besparing van 25.000 liter 
spoelthinner per jaar

▪ Geen gasaansluiting, besparing van 60.000 m3 gas per jaar



Gezamenlijk doel (1/2)

▪ Aluminium trailers met vijf jaar volledige lakgarantie chromaatvrij lakken

▪ Druk om aantallen te halen, economische groei

▪ Beperkingen door wetgeving om de aantallen te halen

▪ Chemische behandeling; Stoffen die uit de verf worden gehaald aan de voorkant 
van het proces er weer in stoppen. Staan we hier wel achter? 



Gezamenlijk doel

▪ Automatische voorbehandeling;

▪ Schuurkras die met de hand niet gehaald wordt. 

▪ Constante kwaliteit. 

▪ Constant te controleren. 

▪ Zoeken naar optimaal proces in combinatie met deze manier van 
voorbehandelen. 

▪ Samenwerking tussen Munsters en AD.



Gezamenlijk doel 

▪ Oplossingsrichting; Product zonder beperkende symbolen, met verbeterde 
testresultaten

▪ AD; Als chemieleverancier inzetten op een ander product met een ander 
verdienmodel, in tegenstelling tot eigen chemische oplossingen echter in 
combinatie met de stabiliteit van automatisering

▪ Spuiterij Munsters; Er komt een nieuwe toevoeging in het proces, op basis van 
het etiket wordt niet duidelijk wat het product toevoegt, waarom dan opnemen 
in het proces? 



Applicatie video



Chemische focus

▪ Schuren I.P.V. beitsen, is dat wel net zo goed?

▪ Trailer wordt aan drie zijden geschuurd

▪ Achterdeuren blijft handmatige procesvoering

▪ Probleemstelling, vet oppervlak en handmatig schuren

▪ Solvent stap vervangen door cleaner op waterbasis, 
met passiverende eigenschappen

▪ Geschuurde oppervlakken passiveren om meerwaarde van de 
Chroom(VI)houdende primer op te vangen



Chemische focus

▪ Werking Precoat techniek: opnevelmethode

• Implementeerbaar voor iedere spuiterij:

• handmatig

• Geautomatiseerd

PreCoat geeft een stabiele Cr(III) laag gevormd door:

1. Conversielaag van ca. 15 mg Cr/m2

2. Indrooglaag van 15 – 100 mg Cr/m2

3. Overige componenten: waterborne polymers, silane-oligomers, emulsifiers



Handmatig en gautomatiseerd



Chemische focus
• Kathodische delaminatie is een belangrijk mechanisme voor het falen van 

coatings op staal onder corrosieve omstandigheden

• Door zuurstofreductie komt OH- vrij onder de coating, dat vormt peroxo-radicalen
die de lak(hechting) afbreken: delaminatie



De 3-D polymere Cr structuur:

✓werkt als een buffer voor OH- (vertraagt kath. delaminatie)

✓is voldoende barrière om de oplosreactie van staal te vertragen

✓biedt hydroxyl groepen voor goede hechting met organische coating

✓wordt over de tijd en met verhoogde temperatuur hydrofoob en daarmee barrière voor 
vocht richting het staal

Chemische focus



Het verschil na 1000 uur zoutsproei

PU primer + aflak, totaal
laagdikte ca 80µm 

Epoxy primer + aflak, 
totaal laagdikte ca 80µm 

Regulier | PreCoat Regulier | PreCoat



Proces aanpassing

▪ Resultaat; Een aangepast proces voor Spuiterij Munsters, een nieuw product voor 
AD Chemicals voor een andere markt met een ander verdienmodel 

▪ Proces wordt; 

• Automatisch schuren, kleine handmatige voorbewerking

• Aanbrengen van Pre-Coat met de spuitautomaat 

• Ontvetten komt te vervallen 

• Trailer aflakken zoals voorheen 



Resultaat

▪Het nieuwe proces binnen de spuiterij;
▪ Handmatig ontvetten komt te vervallen, 20 min. besparing 

▪ Aanbrengen van Pre-Coat komt erbij, 15 min. extra 

▪ Besparing van 5 liter ontvetter per trailer, komt bij huidige aantallen ongeveer 
neer op 6.000 liter per jaar 

▪ Verbruik van 2 tot 3 liter Pre-Coat per trailer

▪ Behoud van optimale lakhechting en corrosiebescherming



Toekomst
▪ Emissieloos spuiten; Vluchtige stoffen vast maken 

door middel van condenseren, en terug leveren aan 
chemie bedrijf. 

▪ Toepasbaar op iedere spuitcabine

▪ Losse toepassing

▪ AD Chemicals en Spuiterij Munsters streven naar 
ketenoptimalisatie en dragen in een 
samenwerkingsverband de techniek in de markt uit 
om collega bedrijven te helpen

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.skipr.nl/actueel/id31620-ketenoptimalisatie-leidt-tot-kostbare-tijdswinst-bij-beroerte.html&psig=AOvVaw22ZPKr8tV2g35F3KiHClCV&ust=1572683121819000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJixy6jLyOUCFQAAAAAdAAAAABAE




AD Chemicals
contact@adinternationalbv.com

Tel. +31 (0) 167 52 6900

Visiting address

Markweg Zuid 27

4794 SN Heijningen

The Netherlands

adinternationalbv.com

Spuiterij Munsters
info@spuiterijmunsters.nl

Tel. +31 (0) 167 52 6900

Visiting address

Daalder 7,

5753 SZ DEURNE (NL)

The Netherlands

spuiterijmunsters.nl


