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De oppervlaktebeurs Eurofinish in Gent (B) is dit

najaar aan zijn negende editie toe. Marktdrijfveren

zijn momenteel nieuwe materialen en het inbouwen

van diverse functionaliteiten in deklagen. De eisen

liggen hoog: innovatieve ontwikkelingen zijn dus

van belang. In dit artikel een aantal vernieuwingen

die in september tijdens de beurs in België getoond

worden.

Het zogeheten ‘D-traject’ zal de bezoeker van

de Eurofinish 2011 meenemen naar stands waar

innoverende toepassingen van oppervlaktebe-

handeling live worden gedemonstreerd of voor-

gesteld. Denk aan innovaties zoals glimontla-

dingen en magnetronsputtering voor de afzet-

ting van complexe oxides, instant curing met UV

led’s, functionele coatings, DLC-coatings in de

automobielsector, oppervlaktebehandeling van

medische prothesen en superhydrofobe coat-

ings met atmosferisch plasma. Hieronder zullen

we een aantal vernieuwingen, gerangschikt op

firmanaam, kort beschrijven.

Elcometer
Voor het meten van laagdiktes op ferro en non-

ferro-ondergronden presenteert Elcometer uit

Hermalle sous Argenteau (B) tijdens de beurs de

nieuwe Elcometer 456. Dit meettoestel is sterk en

schokbestendig, stof- en waterdicht, krasvast en

oplosmiddelresistent. Het beschikt over een 6 cen-

timeter groot LCD kleurenscherm met hoog con-

trast en autorotatie van de meetgegevens. De

grote knoppen maken het geschikt voor het ge-

bruik met handschoenen. De Elcometer 456 vol-

doet aan nationale en internationale normen en

voert tot zeventig metingen per minuut uit en

garandeert daarbij een nauwkeurigheid tot 1

procent. Het toestel beschikt over meerdere kali-

bratiegeheugens en kan zowel via USB als via Blu-

etooth met een computer worden verbonden.

Estee
Op 1 april 2010 bracht Estee Industries uit Kruis-

houtem (B) het nieuwe poedercentrum van

Wagner op de markt. Kenmerken zijn kortere

kleurwisseltijden, goede procesbeheersing en

een beheersing van de proceskosten. Het Wag-

ner SuperCenter is voorzien van een touch-

screen waarop symbolen en tekstaanduidingen

verschijnen: zo kunnen diverse bedieningsmo-

gelijkheden worden geselecteerd. Het te ver-

spuiten poeder wordt aangevoerd uit een ge-

fluïdiseerde container die onder constante druk

wordt gehouden en maximum 5 kg poeder kan

bevatten. Het toestel is uitgerust met een digi-

tale gewichtscontrole. Dat maakt het onder

meer mogelijk het poederniveau in de hopper

constant te houden en het poederverbruik voor

elke kleurbatch nauwkeurig te berekenen. Ook

de poederuitstoot per pistool kan worden ge-

meten. Die gegevens kunnen via een USB-aan-

sluiting worden gedownload naar een compu-

ter voor verdere analyse.

HangOn
HangOn uit Horst brengt een praktisch test-

plaatsysteem op de markt voor het testen van

coatings. De testplaatjes zitten vast in een frame

en zijn verkrijgbaar in veelvouden van twee. Ze

zijn beschikbaar in verschillende maten en wor-

den uit voorraad geleverd in aluminium en

staal. Aan één zijde zijn ze voorzien van een

kunststof beschermfolie. Een set plaatjes kan

worden opgehangen aan standaardhaken en

nadat de beschermfolie is verwijderd, gaat de

Voor veel bedrijven die zich specialiseren in oppervlaktetechnieken, gaan de zaken nu weer veel beter dan in

de zwakke jaren 2009 en 2010. Maar de situatie verschilt sterk van sector tot sector en van bedrijf tot bedrijf.

Als geheel zijn de economische vooruitzichten aan de vooravond van Eurofinish 2011 gunstiger dan de

afgelopen tijd. De foto toont het stralen van spiltrappen bij Giessen in Heerlen (foto: Giessen BV)

Innovaties
drijfveren voor Eurofinish
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hele set door het coatingproces. Vervolgens

worden de plaatjes uitgedrukt. De voordelen

van dit systeem zijn duidelijk: een veelvoud van

testplaatjes wordt behandeld in één arbeids-

gang en op alle plaatjes in de set wordt een-

zelfde coating aangebracht. 

Helmut Fischer 
Omdat KTL de enige coating is aan de binnen-

zijde van auto-onderdelen, kunnen onvolkomen-

heden in de lak leiden tot het doorroesten van

dragende delen. Om mogelijke defecten in de

coating preventief op te sporen, worden tot nog

toe geregeld auto’s van de productielijn gehaald

en ‘opengeknipt’. Als alternatief ontwikkelde

Helmut Fischer uit Eindhoven de Cavity Probe

V3FGA06H voor het blind meten van laagdiktes

in holle ruimten. Voortaan is een kleine opening

aan de binnenzijde van bijvoorbeeld een koker

al voldoende om de laagdikte te meten. 

Ander nieuws van Helmut Fischer is de nieuwe IP

software. Hiermee kan een inspectieplan worden

gemaakt volgens een vooraf opgezette meet-

strategie. Dat inspectieplan wordt vervolgens

naar de laagdiktemeter gezonden. Daarna is het

aan de gebruiker om strikt volgens dit plan te

gaan meten. Hij wordt daarbij ondersteund door

foto’s of grafische weergaven van de te meten

posities die op de touchscreen van zijn laagdikte-

meter verschijnen. De gebruiker kan via de meter

nog diverse parameters invoeren, zoals order-

nummer, klantnaam of kleur van de coating. Na

afloop worden de meetresultaten uitgelezen

door de software. 

Kluthe 
In augustus 2010 bracht Kluthe Benelux uit Al-

phen aan den Rijn het nieuwe organische ont-

lakkingsmiddel Controx E162 op de markt. Deze

kleurloze vloeistof wordt onverdund gebruikt.

Ze bevat hoogkokende organische oplosmid-

delen en is - afhankelijk van het te verwijderen

laktype - vanaf omgevingstemperatuur werk-

zaam. De maximale verwerkingstemperatuur is

80°C. Er is intussen aangetoond dat Controx

E162 nagenoeg alle soorten lak kan verwijde-

ren. Het product wordt momenteel met succes

ingezet voor het verwijderen van 1K- en 2K-nat-

lakken (zowel water based als solvent based),

poederlakken (zowel epoxy- als polyesterpoe-

der) en KTL-lak (elektrostatische dompellak).

Het is inzetbaar voor het ontlakken van alumi-

nium, ijzer, staal en zink door middel van sproei-

, dompel- en ultrasoon-toepassingen.

Oerlikon Balzers 
Oerlikon Balzers uit Sint-Truiden (B) breidde in

2011 het assortiment DLC coatings uit met een

nieuwe variant. Het aanbrengen van de nieuwe

Hard Carbon coating is gebaseerd op het ‘Arc

Ion Plating’-principe dat waterstofvrije Ta-C af-

zetting mogelijk maakt bij een lage tempera-

tuur van circa 150°C. Deze coating combineert

een aantal eigenschappen: hardheid hoger dan

5.000 microhardness (HV 0.05), wrijvingscoëffi-

ciënt 0,08-0,12 en een laagdikte van 0,5 tot 3 mi-

crometer. De coating kan op de meest gangbare

staalsoorten worden aangebracht en is werk-

zaam tot circa 500°C. Met de huidige coating-

machines kunnen substraten met een maximum

lengte van 430 mm of een diameter van 400

mm en een maximum massa van 50 kg worden

behandeld. De nieuwe coating wordt al toege-

past op frezen. Ook in stans- en omvormtoepas-

singen bij de verwerking van roestvast staal en

aluminium blijkt de coating goed te presteren.

Nieuw zijn toepassingen op slijtagedelen, zui-

gers en bussen in de automobielindustrie. 

Oxyplast 
AG-koteTM is een poederlak die milieuvriende-

lijke kenmerken combineert met goede mecha-

nische eigenschappen en een goede weerbe-

stendigheid. Oxyplast Belgium uit Gent-Men-

donk bracht dit product onlangs op de markt.

AG-koteTM heeft een korte baktijd en een lage

baktemperatuur (10 min bij 160°C of 1 min bij

200°C). Als gevolg van de lage densiteit van het

poeder kunnen er ook meer vierkante meters

worden gecoat met één kilogram product. De

nieuwe poederlaag garandeert verder een uit-

stekende ontgassing van verzinkte materialen,

waardoor het mogelijk wordt die materialen in

De commerciële realiteit spoort bij het oppervlaktebehandelen soms slecht met de vereiste duurzaamheid. Je

moet streven naar een smaller kleurenpalet, maar de markt vraagt naar steeds grotere kleurenkeuze. Dat is een

dualiteit waarmee veel oppervlaktebehandelaars moeten leven (foto: DeWys)

B E U R S

>>>
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één laag af te werken: tot en met corrosieklasse

C4 is één laag voldoende. Twee lagen polyester

of een primerlaag hoeven dus niet langer. 

Reiter 
Medio 2010 kwam de Rowinco automatisch

programmeerbare robot voor het spuiten van

kozijnen op de markt. Deze wordt op de beurs

getoond door Reiter uit Hamont-Achel (B). De

automatische programmering van de robot is

gebaseerd op een volautomatisch detectiesys-

teem en een programmeersysteem. Eerst wordt

de geometrie van het raamkozijn geregistreerd

en op basis van deze registratie berekent het

systeem een aangepast spuitprogramma om het

kozijn te lakken. Het detectiedeel bestaat uit

een 3D-scanner. Een camera gebruikt het gere-

flecteerde laserlicht om via driehoeksinterpolla-

tie een 3D CAD-model van het kozijn te genere-

ren. In een volgende stap analyseert de soft-

ware het model en ontwikkelt automatisch een

bewegingsprogramma voor de spuitrobot. In

dat bewegingsprogramma worden uiteraard

ook gegevens verwerkt over de gekozen spuit-

geometrie en spuitsnelheid. Het standaardsys-

teem is geschikt voor kozijnen tot 3400 mm

hoog en 250 mm diep. De lengte is onbegrensd.

Ook presenteert Reiter op de beurs de LDR 1

lakdrukregelaar. De nieuwe regelaar is ontwor-

pen voor geautomatiseerde systemen en houdt

de verhouding tussen in- en uitgaande druk

precies gelijk.

Rösler 
De compact gebouwde rollenbaanstraalmachine

van Rösler Benelux uit Tubize (Saintes, B) is ge-

schikt voor het ontroesten van platen, lasconstruc-

ties en profielen. De machine verwijdert ook de

walshuid van stalen platen. Opmerkelijk aan de

nieuwe rollenbaanstraalmachine is dat de filterin-

stallatie bovenop de straalmachine is geplaatst als

een soort huckepack (rugzak). Deze nieuwe

bouwwijze maakt een aanzienlijke plaatsbespa-

ring mogelijk en zorgt voor kortere slijtagegevoe-

lige leidingen naar de filterinstallatie. De straal-

machine is bovendien uitgerust met een extra

brede windzeef voor een nog betere scheiding

van stof en grove delen uit het straalmiddel. De

machine is ook voorzien van een productherken-

ningsmechanisme dat automatisch de hoogte van

de roterende borstel -en afblaasunit bijstelt.

Wiltec 
De maskeertape Delta 80 Automotive van Wil-

tec is dubbel latex-geïmpregneerd, waardoor

hij uitstekend bestand is tegen blootstelling

aan grote hoeveelheden water en vocht. Dat

maakt de maskeertape geschikt voor gebruik

met watergedragen lakken. Dankzij het ge-

bruik van een speciale lijmlaag is de maskeer-

tape bovendien bruikbaar tot een temperatuur

van 100°C. 

YMA Fe Coatings
De jobcoater YMA Fe Coatings uit Sint-Truiden

(B) breidt de dienstverlening uit met de coating

Aquence 930 van Henkel. Met deze coating, een

autoforeselak, kan een duurzame hechting

worden verkregen op metalen substraten. Het

is dus niet nodig dat vooraf een conversielaag

wordt aangebracht (ZnPh, FePh of monolayers).

Die conversielagen liggen soms aan de basis van

hechtingsproblemen.  <<<

Eurofinish 2011

Datum: dinsdag 27 tot en met donderdag 29 september 2011

Plaats: Flanders expo, hal 8, Gent (B)

Organisatie: VOM België en Artexis Exhibitions

Toegangsprijs: gratis na voorregistratie via www.eurofinish.be

Plasmaspuiten van een keramische coating voor hitteafscherming. Een mooi voorbeeld van het inbouwen van een functionaliteit in een deklaag (foto: europeanmotornews.com)
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