
 

 

 
 
 
 

Pre-anodiseren als voorbehandeling 
 
Chroomhoudend/chroomvrije voorbehandeling versus pre-anodiseren als voorbehandeling 
 
Vereniging ION heeft geconstateerd dat er in de markt steeds meer gesproken wordt over pre-anodiseren als 
alternatieve voorbehandeling voor het poedercoaten van aluminium in plaats van de chroomhoudende of chroomvrije 
voorbehandelingen die in Nederland bij de poedercoaters worden gebruikt. Het verhaal dat pre-anodiseren beter zou 
zijn, met name ter voorkoming van filiforme corrosie, wordt goed gebracht, maar wordt niet ondersteund door de 
feiten. In het kader daarvan geeft Vereniging ION het volgende aan: 
 

 In de Qualicoat-voorschriften (dé kwaliteitsnorm voor het poedercoaten van aluminium) staan de criteria voor 
goedgekeurde voorbehandelingsmethoden. Daarin wordt naast chromateren ook de chroomvrije voorbehandeling 
en pre-anodiseren genoemd.  

 Pre-anodiseren is geen technisch aantoonbare betere conversielaag dan een voorbehandeling met een 
chroomhoudend of chroomvrij systeem.  

 Corrosieproblemen in het verleden zijn vrijwel altijd te wijten aan de legering van het materiaal. Daarom zijn er 
in 1997 (revisie 2001) in samenwerking met de aluminiumindustrie ‘Praktijkrichtlijnen ter vermindering van de 
kans op filiforme corrosie’ van het Aluminium Centrum opgesteld waarin de legeringssamenstelling van 
aluminium en de manier van voorbehandelen wordt voorgeschreven. Na invoering daarvan zijn de filiforme 
corrosieproblemen gereduceerd tot een enkel incident. 

 De in Nederland gebruikte voorbehandelingsmethoden in combinatie met een twee laags poedercoating hebben 
al tientallen jaren hun duurzaamheid in de praktijk bewezen. Pre-anodiseren als voorbehandeling is relatief 
nieuw. 

 Qualicoat schrijft voor dat de poedercoatlaag zo snel mogelijk na de voorbehandeling aangebracht moet worden. 
Dit is in een poedercoatbedrijf vanzelfsprekend omdat beide processen achter elkaar in één bedrijf zijn 
gesitueerd. Bij pre-anodiseren is dit vaak niet het geval en moet er transport plaatsvinden tussen de 
processtappen. Hoe langer dit duurt en hoe meer het materiaal aan veranderende omstandigheden wordt 
blootgesteld, hoe groter het risico is op aantasting van de conversielaag. 

 Pre-anodiseren vraagt significant meer energie dan een chroomhoudend of chroomvrije voorbehandeling. Naast 
de milieubelasting zou dit proces in theorie dan ook duurder moeten zijn. Als dit proces niet in één lijn staat met 
de poedercoating vergt het ook nog eens meer handling van de producten. 

 Het proces van (pre)anodiseren is zeer kritisch en vereist een goede beheersing van het procesparameters en de 
omgevingsfactoren (zoals bijvoorbeeld de luchtvochtigheid). 

 Voor agressieve milieus (C5) schrijft Qualicoat een beitsafname voor van 2g/m2, de zogenaamde Seaside 
kwaliteit. Dit garandeert een extra goede corrosiewerendheid.  

 Een twee lagensysteem, dat door Qualicoat gecertificeerde bedrijven standaard wordt gebruikt bij 
buitentoepassingen, is vooral noodzakelijk om een goede kantendekking te krijgen. Deze wordt bij pre-
anodiseren met één poedercoatlaag niet bereikt en daardoor neemt het risico op putcorrosie toe (* zie 
berekening hieronder). 

 
Concluderend: Vereniging ION vindt dat een chroomhoudend of chroomvrij voorbehandelingssysteem volgens 
Qualicoat Seaside in combinatie met een twee lagen poedercoatingsysteem een minstens zo goede 
corrosiebestendigheid geeft als pre-anodiseren in combinatie met een poedercoatlaag. Hoewel het pre-anodiseren, 
indien volgens juiste parameters en in één lijn met het coaten wordt uitgevoerd, een goed systeem is, is er geen 
enkele aanwijzing dat dit voorbehandelingssysteem een verbetering is of anderszins iets toevoegt aan de andere in 
Qualicoat genoemde voorbehandelingssystemen. 
 
 
* Berekening kantendekking 
Bij een afrondingsstraal van 0,5 mm, wat de standaard is bij gangbare raamsystemen, bedraagt de laagdikte op de 
scherpe kant niet meer dan 20-25% van de laagdikte op de vlakke kanten. Bij een laagdikte van 60 micron betekent 
dit 12 tot 15 micron op de scherpe kant. Dit is volstrekt onvoldoende. Bij een twee lagensysteem geeft de eerste laag 
zoveel extra afronding dat dan op de scherpe kant 50% van de totale laagdikte gehaald wordt. Bij een laagdikte van 2 
x 50 micron wordt in elk geval 50 micron laagdikte op de scherpe kant verkregen.  
 
Bij pre-anodiseren is de anodiseerlaag 5 - 7 micron dik. Bij een laagdikte van 60 micron op de vlakke kanten, komt er 
12 - 15 micron op de scherpe kanten, zodat de totale laagdikte op de scherpe kant ligt tussen 15 en 22 micron. Iets 
meer dan bij één laag poedercoating, maar onder zware maritieme omstandigheden onvoldoende. Het risico van 
filiforme blijft op deze plaatsen klein, maar het risico van putcorrosie op de scherpe kant is evident. Voor de 
constructie is putcorrosie een veel grotere bedreiging dan filiforme corrosie.  


