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oppervlaktebehandeling

Het betreffende raketonderdeel op de
Hannover Messe viel op door de nauw-
keurige lakbehandeling. Veel openin-
gen in de raketring waren handmatig
gemaskeerd voor het spuitproces.
“Daarin schuilt nu precies de kracht
van Laktechniek Hengelo,” legt Robin
Smit, directeur en mede-eigenaar van
zowel Galvano Hengelo als Laktechniek
Hengelo uit. “Wij willen graag gecom-
pliceerd werk aannemen. Zoals een
product wat gedeeltelijk of gecompli-

ceerd gemaskeerd moet worden of een
combinatie van anodiseren en lakken
op één product. Dat kan enkelstuks
zijn of middelgrote series. Het serie-
werk voor wat betreft poederlakken of
natlakken kun je beter bij andere
bedrijven laten doen. Tenzij het gaat
om een korte levertijd. Dan kunnen wij
weer heel snel reageren.”
Galvano Hengelo heeft, gedurende de
acht jaar dat dit bedrijf zelfstandig is,
een bestand van ongeveer 400 klanten

P a u l  Q u a e d v l i e g

in de metaal opgebouwd. Een tijd gele-
den is er door het bedrijf een markt-
onderzoek gedaan met als belangrijk-
ste vraag: waarin onderscheiden wij
ons ten opzichte van andere bedrijven
in de oppervlaktebehandeling?
“Daaruit bleek dat de nieuwe combina-
tie van Galvano Hengelo met
Laktechniek Hengelo diverse voordelen
biedt,” vervolgt Smit zijn verhaal. “We
kunnen een klant compleet ‘ontzor-
gen’ en een volledig pakket aanbieden
van galvanische of chemische behande-
ling tot en met gelakt product.”

Systeem
Laktechniek Hengelo spreekt zelf bij de
combinatie van ondergrond, voorbe-
handeling inclusief conversielaag en
verf over een systeem ter bescherming
en verfraaiing van het eindproduct. De
voorbehandeling bestaat voornamelijk
uit borstelen, schuren of eventueel stra-
len (korund, glasparels of kunststof).
Voor de voorbehandeling van diverse
metallische ondergronden, het zoge-
naamde aanbrengen van conversie-
lagen, kan Laktechniek Hengelo
gebruikmaken van verschillende che-
mische processen bij het moederbedrijf
Galvano Hengelo. Denk hierbij aan ont-
vetten, beitsen, chromateren en passi-
veren. 
Het aanbrengen van de verflaag (verf-
systeem) gebeurt meestal in meer stap-
pen. Eerst wordt de primer aange-
bracht, meestal van het type epoxy.
Deze verfsoort wordt flexibel aange-
bracht, waardoor deze hecht op nage-
noeg alle ondergronden. In de primer
zit vaak een pigment of toeslag met
verbeterende eigenschappen voor bij-
voorbeeld corrosiewering. Verder wor-
den hechting en andere langetermijn-
eigenschappen grotendeels bepaald
door de primer. 

Laktechniek Hengelo 
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Op de Hannover Messe 2005 stonden de bedrijven Laktechniek
Hengelo en Galvano Hengelo gezamenlijk in één stand. De ten-
toongestelde producten waren voor een groot deel defensiege-
richt, zoals een raketring of bepaalde radaronderdelen. 

maskeert en spuit op maat
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De aflak (naar keuze een polyurethaan,
acrylaat, alkyd of polyester verfsoort)
wordt na de primer aangebracht.
Meestal bestaat deze uit één laag, maar
er zijn meer lagen mogelijk. Afhan-
kelijk van het pigment kan er ook nog
een vernislaag worden aangebracht. 

Zeswaardig chroom
De beide bedrijven hebben de beschik-
king over een geavanceerd laboratori-
um. Ook dit biedt voordelen voor een
klant. Een ‘hot item’ binnen de
industrie is de aanwezigheid van zes-
waardig chroom (Cr6) in veel conversie-
lagen en verfsoorten. Smit: “Onder con-
versielagen verstaan wij de laag tussen
het blanke metaal en de verf. De verf
kan in veel gevallen niet zomaar hech-
ten op het metaal. Daar is de conversie-
laag voor nodig. Momenteel doen we
testen met een aantal conversielagen
van bepaalde leveranciers. Maar ook
diverse chroomvrije verven zijn we
momenteel aan het onderzoeken.”
Binnen het laboratorium worden
onder andere zoutsproeitesten en de
Lockheed-test uitgevoerd. De zout-
sproeitest gebeurt bij een temperatuur
van 35˚C, gedurende meer dan
200 uur, 50 gram NaCl per liter en een
pH waarde van 6 tot 7. Bij de Lockheed-
test wordt het product eerst in dam-
pend zoutzuur geplaatst, waarna het
enige tijd in een klimaatkamer moet
blijven. “Vooral filiform corrosie komt
nog veel voor bij de nieuwe coatings
zonder zeswaardig chroom,” legt Smit
uit. “Zeswaardig chroom heeft een
breed pakket aan eigenschappen waar-
aan de nieuwe coatings nog niet kun-
nen voldoen. Toch mag zeswaardig
chroom per 1 januari 2007 niet meer
voorkomen. De verfindustrie is dus
druk doende alternatieven te ontwikke-
len.” ■
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K e r o n i t e

Galvano Hengelo en Laktechniek Hengelo zijn licentie-
nemers van het Keronite-proces. Hierdoor kunnen de
bedrijven bepaalde onderdelen van aluminium of mag-
nesium via het Keronite-proces voorzien van een harde,
dichte, slijtvaste keramische oxidelaag, met prima corro-
siewerende eigenschappen. Volgens Smit is aluminium
met Keronite qua slijtvastheid beter dan gehard staal.
Keronite kan op alle aluminium- en magnesiumlegerin-
gen worden aangebracht. Bij aluminium kan een laag-
dikte worden toegepast van 1 tot 100 micrometer en
met een hardheid, afhankelijk van de legering, tussen
de 800 en 2000 HV. Bij magnesium kan een laagdikte
worden toegepast van 1 tot 25 micrometer. De bijbeho-
rende hardheid gaat hier, afhankelijk van de legering,
tot 600 HV. 

L a k t e c h n i e k  e n  G a l v a n o

Laktechniek Hengelo is een relatief nieuw bedrijf binnen
de oppervlaktebehandelende industrie. Het bedrijf is
een verzelfstandiging van de lakactiviteiten van Thales
Nederland. Sinds 1 januari 2005 is Laktechniek Hengelo
zelfstandig actief, echter als dochteronderneming van
Galvano Hengelo. Laktechniek Hengelo is gespeciali-
seerd in het aanbrengen van hoogwaardige deklagen
door middel van natlak (polyurethaan, acrylaat, alkyd en
polyester). Galvano Hengelo biedt galvanische proces-
sen, (zoals vernikkelen of vergulden) en elektrolytische
processen (zoals verzilveren, verzinken, vertinnen, ver-
nikkelen of vertinnikkelen)aan. Daarnaast bestaan
mogelijkheden voor chromateren, ontvetten, beitsen of
passiveren van producten. 
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Bij sommige complexe producten gaat de meeste

tijd zitten in het op maat maskeren en afplakken

(foto’s: Paul Quaedvlieg)

Galvano Hengelo en Laktechniek Hengelo beschikken samen over een laboratorium waar

diverse testen worden gedaan met betrekking tot oppervlaktebehandeling

Robin Smit laat één van de vele speciale producten

zien bij Galvano Techniek. Deze nikkelen koffiefilters

worden voorzien van een dunne laag koper en een

tin-nikkellegering om te voldoen aan de eisen op

het gebied van de voedingsmiddelenindustrie 

(foto: Paul Quaedvlieg)
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