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oppervlaktebehandeling

De klantenkring bij Overveld Coating is
heel divers. Van een motorzaak in de
buurt die af en toe bepaalde motor-
onderdelen wil laten poedercoaten tot
en met Rijkswaterstaat en andere grote
bedrijven voor series van grote produc-
ten zoals brugdelen, lantaarnpalen en
andere stalen bouwconstructies. De vijf
meest belangrijke lantaarnpaalleveran-
ciers uit Nederland laten alle hun pro-

ducten poedercoaten bij Overveld
Coating. Fabrikanten komen vanuit
heel Europa naar Overveld vanwege het
kunnen behandelen van grote produc-
ten, maar ook vanwege de goede kwa-
liteit van oppervlaktebehandeling. 

Workflow
Een goede en efficiënte workflow is
van groot belang voor Overveld

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

Coating. Binnenkomende producten
worden gesorteerd in twee groepen;
gegalvaniseerd en zwart staal. Het
bedrijfsbureau geeft aan wat er met de
producten moet gebeuren qua voorbe-
handeling en in welke kleur het pro-
duct gepoedercoat of gemetalliseerd
moet worden. Alles wordt aangegeven
op orderbonnen. 
Alle producten worden na binnen-
komst opgehangen aan verplaatsbare
traversen. Het gehele traversesysteem is
een eigen ontwikkeling van Overveld
Machines. Om verwarring te voorko-
men, worden er per traverse producten
van één klant of project opgehangen
en wordt elke traverse voorzien van een
orderbon. Hierdoor is elk product van
een bepaalde order te traceren. Elke tra-
verse kan met maximaal 10 000 kg
belast worden en er zijn in totaal
42 traversen. 
Na het ophangen worden de meeste
producten eerst gestraald. Overveld
heeft daartoe de beschikking over drie
grote straalcabines, waarvan er twee
met elkaar gekoppeld kunnen worden
om zeer grote producten te kunnen
stralen. Afhankelijk van de opdracht
kan de klant kiezen uit drie verschil-
lende eindkwaliteiten poedercoat- en of
metalliseerlaag. Het stralen gebeurt
met staalgrit voor zwart staal en met
carnet voor de overige materialen. Al
het straalgrit wordt opgevangen, gerei-
nigd en weer hergebruikt. 

‘Scoperen’
Na het stralen worden de producten
gereinigd. Dan zijn ze klaar voor de
oppervlaktebehandeling zoals het
metalliseren, ook wel scoperen
genoemd (zie kader) of het poedercoa-
ten. 
Voor het metalliseren heeft Overveld
een scopeerlijn met een lengte van

Bij het metalliseren

worden twee zink/alu-

minium draden door

middel van kortsluiting

in een vlam gesmolten.

Dit proces is uitermate

geschikt voor grote of

complexe producten

(foto: Overveld Coating)

Overveld Coating in het Brabantse Hoogerheide (gemeente
Woensdrecht) heeft de beschikking over grote poedercoat- en
metalliseerinstallaties. Dankzij deze installaties kan het bedrijf
producten behandelen met maximale afmetingen van 24,6 m bij
3,7 m bij 3,8 m en met een maximale massa van 10 000 kg.

Overveld Coating kan tot 24,6 m lengte

metalliseren en poedercoaten
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een lange levensduur van de oppervlak-
te laag die gemakkelijk te onderhouden
is en ze verkleurt minder snel dan een
laag die met natlak is behandeld.
Overveld brengt hoogwaardige poeder-
coatlagen aan in iedere gewenste RAL-
kleur en eventueel in een speciale
structuur. Maar ook metallic lakken,
glanslakken en bijvoorbeeld een
hamerslaglak zijn mogelijk. Voor de
standaardlakken en de speciale lakken
gebruikt het bedrijf uitsluitend ecologi-
sche, TGIC-vrije poeders die voor alle
metalen geschikt zijn. 

Afwerking
Na het poedercoaten worden de pro-
ducten gedroogd in een grote oven.
Ook deze oven is net zoals de poeder-
coatlijn opgesplitst in een gedeelte van
10 m en 16 m. Tijdens het gehele pro-
ces blijven de producten aan de betref-
fende traverse hangen. Na een bepaalde
procestijd komen de producten uit de
oven en kunnen ze afkoelen.
Afhankelijk van de afspraken met de
klant worden de producten dan al of
niet ingepakt. Gelakte lantaarnpalen
worden bijvoorbeeld in jute gewikkeld,
kleinere producten in foam en grote
brugdelen of constructiewerk wordt in
rekken geplaatst.  ■

26 meter. Ook voor het poedercoaten
heeft het bedrijf twee lijnen, een van
10 m lang en een van 16 m. De afschei-
dingswand tussen beide lijnen kan
ingeklapt worden waardoor ook hier
een lengte ontstaat van 26 m.
Met het poedercoaten worden de meta-
len producten voorzien van een hoog-
waardige beschermlaag, die elastisch,
slijt- en slagvast is. 
Ten opzichte van het natlakken is het
poedercoaten aantrekkelijk vanwege
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‘ S c o p e r e n ’  

Scoperen of metalliseren wordt ook wel vlamverzinken
of vuurverzinken genoemd. Bij dit proces worden twee
zink/aluminium draden door kortsluiting in een vlam
gesmolten. Het dan vloeibare metaal wordt door middel
van perslucht neergeslagen op het te behandelen pro-
duct en hecht zich daarop als een soort schilfers. De
zink/aluminium-oxidelaag heeft een zeer grote dicht-
heid en sluit dan ook het gehele oppervlak volledig af
en zorgt voor een bijzonder effectieve barrière tegen
corrosie. Tevens is het een prima hechtlaag voor het
poedercoaten.
Het metalliseren is uitermate geschikt voor heel dun
materiaal (wat niet gegalvaniseerd kan worden), materi-
aal met een bepaalde siliciumwaarde of hele grote pro-
ducten die niet in één keer in een galvanisatiebad pas-
sen. Deze grote producten moeten dan vaak via een
‘dubbel dip’ behandeld worden (eerste ene zijde dan
de andere zijde), waardoor de zinklaag onregelmatig op
het product komt. Aangezien het metalliseren volledig
met de hand gebeurt, kan de laag heel egaal en op elk
plekje aangebracht worden. Met het metalliseren zijn
laagdiktes mogelijk van 30 tot 40 micrometer
(standaard) met een uitloop tot 200 micrometer.
Producten voor maritieme toepassingen of in de buurt
van de zee krijgen een laagdikte van 120 micrometer.

O v e r v e l d  G r o e p

Overveld Coating is in 1998 ontstaan vanuit de eigen
behoefte van Overveld Machines. Dit laatste bedrijf is
gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie, installatie
en onderhoud van machines en complete installaties
op het gebied van verpakken en intern transport. Naast
Overveld Machines en Overveld Coating is er ook nog
Overveld Techniek. Dit bedrijf levert vooral producten en
materialen op het gebied van aandrijftechniek.
Overveld Techniek zou aanvankelijk als toeleverancier
optreden naar Overveld Machines, maar er is inmiddels
een klantenbestand opgebouwd van meer dan
500 klanten in binnen- en buitenland. Maar ook bij
Overveld Coating was de vraag van andere bedrijven
voor het poedercoaten van producten dusdanig groot,
dat tegenwoordig het merendeel van de productie voor
derden wordt uitgevoerd.

Overveld brengt hoogwaardige poedercoatlagen aan

in iedere gewenste RAL-kleur en eventueel in een

speciale structuur (foto: Overveld Coating) 

Bij Overveld kunnen producten met een maximale lengte van 24,6 m gepoedercoat of gemetalliseerd worden

(foto: Overveld Coating)

De producten worden

gedurende het gehele

proces van stralen, rei-

nigen, poedercoaten/

metalliseren en drogen

getransporteerd aan

traversen die een maxi-

male last van

10 000 kg aankunnen 

(foto: Paul Quaedvlieg)
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