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Nice to meet you! 

Dick van der Net 

• R&D Manager AD International 
• Expert chemische 

oppervlaktebehandeling metaal 
(coil coating & batch processen) 

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

• Achtergrond MSc. Chemical 
Technology 

 



Agenda 

• Introductie: voorbehandelen staal t.b.v. organische coatings 
op staal 

• Uiteenzetting belangrijkste voorbehandelingsmethoden  
• Wat zijn de belangrijkste uitdagingen met chemische 

voorbehandelingen? 
• Intro chemische voorbehandeling thermisch verzinkt staal  
• Waarom werkt het op staal? 
• Specifieke werkwijze chemisch behandelen en resultaten 
• Plus-en minpunten 
• Path forward; Wat is er nodig voor brede acceptatie en 

introductie 



Introductie voorbehandelen van staal 
alvorens organische coating applicatie 
Organische coatings worden aangebracht op staal 
om corrosieschade te voorkomen of op zijn minst te 
vertragen.  
Daar ligt vaak een combinatie van de onderstaande 
mechanismen aan ten grondslag: 
• Bescherming tegen (agressieve) ionen 
• Redelijke barrière voor vocht en zuurstof 
• Vertragen anodische oplosreactie met pigmenten 

(chromaat, fosfaat e.d.) 
• Kathodische corrosiebescherming (zinkstof) 

 



Om een goede duurzame hechting onder corrosieve 
omstandigheden te krijgen moet het staal goed 
voorbereid  worden alvorens de organische coating  
aan te brengen. 
• Doel van het voorbehandelen is om een 

homogene oppervlaktekwaliteit te krijgen qua: 
– reinheid : vuil, olie, vet, verfresten, roest, walshuid 
– ruwheid : kan bij dragen aan de hechting en het 

uiterlijk van de laklaag 
– chemie: metallisch, geoxideerd of met een chemische 

conversie laag 

 



Uiteenzetting 
voorbehandelingsmethoden 

Methoden om de oppervlakte gesteldheid te 
verbeteren kunnen los en in combinatie met 
elkaar worden toegepast, afhankelijk van: 

• Kwaliteit en conditie van het basis materiaal 

• Locatie: paint-shop, in het veld 

• Economische gronden 

 



 
Methode 
Voorbehandeling 

Functies Nadelen 

(Chemisch) 
Waterig onvetten  
Beitsen 

Verwijderen: olie/vet/vuil 
Verwijderen: walshuid, roest, oude 
passiveer lagen 

Niet praktisch buiten 
paintshop, spoelen 
noodzakelijk, afval 

Oplosmiddelhoudend 
ontvetten 

Verwijderen: olie/vet/vuil 
Geen kans op re-rusting en flashrust 
 

Veiligheid mens en milieu 
olie niet geheel weg 
Brandgevaar 

Mechanisch 
Stralen/schuren 

Verwijderen: walshuid, roest, oude 
passiveer lagen 
Creëren uniforme ruwheid  
 

Overmaat olie/vet eerst 
verwijderen 
Achteraf verwijderen metaal / 
straalstof noodzakelijk 

Chemische 
Conversielagen 

Passievere laag dan metaal: vaak met 
additionele hechtingseigenschappen 

Niet praktisch buiten de 
paintshop, afval 



Wat zijn de belangrijkste uitdagingen 
met chemische voorbehandelingen? 
• Duurzaamheid van het gecoate staalobject garanderen zonder gebruik van 

strontiumchromate (Cr6+ )pigment in primers en 2K-wash-primers 
• Duurzaamheid van het gecoate  staalobject garanderen zonder Cr6+ in de 

voorbehandeling/ conversiecoating/ seal na fosfateren 
• Verbeteren arbeidsomstandigheden 

– Vervangen van solvent wassen (thinner, xyleen, heptaan):  gevaar voor 
brand en gezondheid 

– Geen Cr6+ in conversie-coatings (geen blootstelling aan 
kankerverwekkende substanties) 

• Verminderen milieuschadelijke emissies  
– Vervangen solvent wassen (thinner, xyleen, heptaan):  0% VOC emissie 

• Tijd tussen mechanische behandeling en coaten verlengen  
– Voorkomen van re-rusting en vliegroest bij tijdelijke geconditioneerde 

opslag 
• Verminderen van afval 

– Bv. vervangen van fosfateerbaden door een no-rinse behandeling 



Cr6+-vrije chemische voorbehandeling 
thermisch verzinkt staal (HDG) 

 

PreCoat Z31 * toegepast zowel na chemisch als mechanisch voorbehandelen ter 
vervanging van Cr6+ *Winnaar ION Borghardt Award  2016 



PreCoat na chemisch én mechanisch 
voorbehandelen 

 Volledig chemische voorbandeling 

Dompel 

 

Sproei 

 (1 bar) 

Alkalisch ontvetten Cleaner CC (3 wt.%; T=55oC) 3-5 min 2-4 min 

Zuur beitsen Cleaner 504 (3.5 wt.%; T=20-40oC) 3-7 min 2-4 min 

Conversie coating PreCoat Z 31 (20 wt.%; T=15-25oC) 4-6 min 1-3 min 

Spoelen 

Drogen 

Leidingwater (optioneel) 

50oC-150oC 

1 min 

15 min 

1 min 

15 min 

 Mechanisch gevolgd door chemische behandeling  

(conversie coating) Nevel/ Sproei 

Grit stralen Sa 2.5 

Conversie coating PreCoat Z 31 (20 wt.%; T=15-25oC) 1 min 

Over-spray opvangen in lekbak of in het veld 
m.b.v. absorptie matten opvangen in 

Drogen 

Overtollig product (druppels, afdruip) met 

pluisvrije doek wegnemen 

Aan de lucht laten drogen of geforceerd in 

een oven 

 

15 min 



Chemische behandeling op gestraald 
thermisch verzinkt staal (HDG) 

HDG-Grit blasted 
80 micron coating 

HDG-Grit blasted + PreCoat 
80 micron coating 

𝑀 = (𝐶 − 𝑊)/2 
M = corrosion and delamination of the substrate from the scribe (mm) 
C = average of nine measurements of corrosion including the worst points of corrosion (mm) 
W = width of the scratch (mm) 

Beoordeling 
delaminatie vanuit de kras na x uur 
neutrale zoutsproeitest (NSS) ASTM B117 

   M=(C - W)/2 M< 3mm 
Hours  
NSS 

Blasted 
 

Blasted + 
PreCoat Z31 

Corrosion 
class 

250 2,54 0 C2 

500 4,97 1,17 C3 

750 9,92 1,56 C4 

1000 NA 2,44 C5? 

250 250 500 500 

750 

750 1000 N/A 
C2 wordt C4?! 



Kan een chemische oppervlaktebehandeling op staal 
een zelfde verbetering in corrosiebescherming geven ? 

 

MECHANICAL 

Stand-der-techniek nat behandelen op staal (via badenreeks in paint-shops) :  
• Mechanisch of chemisch voorbehandelen gevolgd door fosfateren, spoelstappen en Cr6+ 

of Zr seal 
• Commercieel beschikbare alternatieven:  Bonderite-7400/ NT-1, Zirkoniseren, diverse 

Cr(III) behandelingen zoals Mavomcoat 



Waar wordt het 
toegepast? 

Mechanische 
voorbehandeling 

Ontvetten Chemisch/ 
Primer 

Type coating 
 

Norm 

Poedercoater  
met chemische 
voorbehandeling 

- waterbasis 
alkalisch/ 
fosfaterende 
ontvetter 

fosfateren + 
spoelen 
waterbasis Cr6+ of 
Cr6+ vrij 

Poedercoating 
1-2 lagen 

Qualisteelcoat 

Poedercoater Stralen, schuren, 
Sa 2.5; 

Soms ontvetting Oxisilaan 
na-spoelen 

Poedercoating 
1-2 lagen 

 
Qualisteelcoat 

Agro/transport/ 
constructie 

Stralen Sa 2.5+  
afblazen dust/ fines 

- - Natlak  Qualisteelcoat
? 

Transport/ 
constructie 

Zeer dun materiaal Solvent thinner - Natlak / 
Poedercoating 

OEM 

Op locatie 
nieuwbouw/ 
Offshore, infra, 
maritiem 

Stralen, schuren - Cr6+ 2K washprimer 
en alternatieven 

Natlak 
> 100 mu 

NORSOK 
NACE 

Voor lasprimer Stralen - IJzeroxide of 
Zink-rich lasprimer 
= natlak 

Natlak - 

Maintenance op 
locatie: transport 

Schuren Scotch 
Brite 

Soms Bonderite NT-
1, Rustoleum 

Natlak OEM 



Werking PreCoat op staal 

• Na Stralen: metaal- en straalstof zijn een slechte 
ondergrond voor hechting  verwijderen door te sproeien 
met PreCoat 

• Na stralen: vers gevormd vliegroest Ijzerhydroxiden vormen 
een slechte basis voor hechting  PreCoat vertraagd re-
rusting / vliegroest na stralen 

 
PreCoat geeft een relatief 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 

 



Werking PreCoat op staal 

Cr(H2O)6
3+ is relatief inert door zeer lage ligand uitwisselingssnelheid en 

vormt met OH- polymere 3-D structuren die uiteindelijk precipiteren(olatie). 
(Chemistry of Chromium N.V. Mandich, 1995) 



Werking PreCoat op staal 

• 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 

 
Bron: R.Posner, Universiteit Paderborn (2009) 



Werking PreCoat op staal 

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 
 

 



Applicatie proces stappen 

 



Applicatie proces stappen 
Step 1:  
Mechanische 
voorbehandeling  

Stap 2: 
Chemische 
behandeling 

Stap 3:  
Drogen 
 

Stap 4: 
Coaten 
 

Grit Stralen 

Sproei/Wipe 
PreCoat 
<1 min/m2 

Verwijder overtollig 
product (druppels etc.) 
met wipe 
Droogtijd: 5- 10 min 

Natlak 
Poedercoating 

 
Eis oppervlakte  
Sa 2.5 

Laaggewicht 
30-100 mg Cr/m2 

Blauw-paarse kleur; 
Geen back-rusting / 
vliegroest 

Natlak 
Poedercoating 



One layer powder coating (80 µm) –
500 h NSS grit blasted steel 

 
     Pretreated PreCoat Not pretreated 



Blasted with and without PreCoat 
1 and 2 layer powder coating – 1000 h NSS 

PreCoat  reference 

Automatically  blasted 
1 layer powdercoat 

Manually blasted 
1 layer powdercoat 

Manually  blasted 
2 layer powdercoat 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjancqMiZvXAhUIMhoKHQidBnAQjRwIBw&url=http://www.powdersupply.nl/&psig=AOvVaw0qPAQwJjQzM7Aztm9lZsrv&ust=1509546499120167


Blasted before powder coating 60 micron – 
250 & 500 h NSS Corrosion results 

 
Results 250 hrs Results 500 hrs 

   M=(C - W)/2 M< 3mm 

Hours NSS 
 A =Blasted 

 
 B =Blasted plus 

PreCoat 
Corrosion 

class 

250 3.0  0 C2 

500 >5 0 C3 



Indicatie proceskosten 
Applicatie methode Verbruik Indicatieve 

Prijs 

g/m2 € /m2 

Wipe/Sproeien zonder over-spray 15 0,10 

Wipe met ontvetting 30 0,20 

Sproeien met over-spray 22- 45 0,15 -0,30 

Grit stralen ~10 

Poedercoating 100 ~10  

Nevenkosten: 

• Indien niet machinaal Arbeid  

• Nevel cabine met lekbak 

• Absorptie matten 

• Afval verwerking 

• Persoonlijke Beschermingsmiddelen 

 

Laaggewicht controle: 
• Het element Cr meten met Hand 

Held XRF 

 



Veilig werken met PreCoat 

De samenstelling is niet geclassificeerd volgens CLP verordening.  
Er zijn geen gevarenaanduidingen voor deze chemie! 
 
Veiligheidsaanbevelingen: 
• Handschoenen bij langdurig contact en een veiligheidsbril 
• Blootstellings-beoordeling is uitgevoerd op basis van: 

– PROC-13: behandelen van voorwerpen door onderdompelen en overgieten  
kan langdurig toegepast worden zonder adembescherming 

– PROC-11: Spuiten buiten industriële omgeving  als operator langer dan 1 uur 
sproeit is het verplicht adembescherming gebruiken  

Ecologische informatie:  
• Water bezwaarlijkheid (NL) 11: Weinig schadelijk voor water levende organismen. 
• Mag niet onverdund of niet geneutraliseerd in oppervlaktewater of in 

afwateringskanaal geloosd worden. 
Afvalverwerking: 
• Kan, na samenspraak met de verwerkingsfirma en de bevoegde overheid, samen met 

het huisvuil worden gestort of met het huisvuil worden verbrand, mits de 
noodzakelijke technische voorschriften in acht worden genomen. 

 



Plus- en minpunten 

 

PreCoat na 
stralen 

PreCoat ter 
vervanging van 
solvent reinigen 

Hogere corrosie klasse 
C2  C3  C4 ?C5? 

     

Minder gevoelig voor re-rusting tot aan coaten 

geen brandgevaar en minder  gevaarlijke 
arbeidsomstandigheden 

Geen VOC emissie 

Betere vloei van poedercoating  
homogene oppervlakte lading 

Geen additionele  metaal en straalstof 
verwijderstap noodzakelijk 

Extra proces-stap*  
(m.n. arbeidskosten) 
*tenzij de-dusting wel wordt uitgevoerd 

Extra afval en beschermingsmaatregelen 



Path forward 

• Is er voldoende interesse bij opdrachtgevers, verfleveranciers, applicateurs 
en staalbouwers ? 

• Waar zitten de knelpunten bij introductie? 
• Valideren van versnelde corrosietesten d.m.v. buitenexpositie 
• Pre-qualification NORSOK ISO-7523 (bijv. 6000h SST< 3mm) 
• Wetenschappelijke onderbouwing van het werkingsmechanisme 
  
• Uitwerken voor de volgende toepassingen: 

– Dompel/sproei badenreeks ter vervanging fosfateren 
– Applicatie op locatie (bv. offshore)   
– Multi-metal applicatie (Al, Staal, HDG) 
– Duurzame hechting van lasprimer en shopprimers 
– Met water gedragen coatings (traag drogend) 
– Maintenance/ reparatie applicatie (na schuren) 

 



 
Multi metal application 
One layer powder coating - 500 H NSS/ASS 

  
  Aluminium        Zinc coated steel            Carbon steel 

Blasted 
 
 
 
 
Blasted  
PreCoat 
 
          
Cleaned 
Sanded 
PreCoat 
      
 
 
Cleaned 
PreCoat 
 
 



One layer wet paint (1500 µm)  
- 500 H NSS 

Sample No. 
Average undercreep 
(mm) 

Maximum undercreep 
(mm) 

Blistering 

side Upside front side Upside front 

1. Blasted – PreCoat 1.7 1.3 1.4 3.3 3.0 1.7 M0G0 

2. Grinded – Blasted 
– PreCoat 

3.0 1.9 1.6 6.2 2.6 2.0 M0G0 

3. Edge rounding –
Grinded - Blasted – 
Precoat 

3.2 2.2 1.5 4.3 2.7 1.7 M0G0 

4. Blasted 4.7 3.0 2.4 8.0 5.0 3.0 M0G0 

5. Grinded- Blasted 4.5 3.4 3.1 8.1 5.2 3.7 M0G0 

6. Edge rounding- 
grinded - blasted 

5.1 3.3 2.9 8.7 5.3 4.3 M0G0 

1 



One layer wet paint (1500 µm) - 500 H NSS 

PreCoat 

NO PreCoat 

PreCoat 

NO PreCoat 

PreCoat 

NO PreCoat 



AD International 
contact@adinternationalbv.com 

Tel. +31 (0) 167 52 6900 

Fax +31 (0) 167 526 969 

 

Visiting address 

Markweg Zuid 27 

4794 SN Heijningen 

The Netherlands 

 

Postal address 

P.O.Box 102  

4793 ZJ Fijnaart 

The Netherlands 

 

adinternationalbv.com 


