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Studiemiddag:  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inhoud: 
 
Verlijmen is een verbindingstechnieken die gebaseerd is op het versmeltingsprincipe met als doel twee of 
meerdere materialen met elkaar te verbinden. In tegenstelling tot solderen en lassen, kan men met lijmen bijna alle 
materialen met elkaar verbinden. Echter de juiste lijmkeuze en een beheerst lijmproces zijn belangrijk. Verlijmen 
wint aan belang omwille van gewichtsbesparing. Om er over te waken dat de lijmverbinding correct functioneert en 
op lange termijn stabiel is, is een geschikt oppervlak nodig. De link met oppervlaktebehandeling is hier snel 
gemaakt. Anderzijds wil men gecoate stukken verlijmen dan is kennis over de lijm met zijn specifieke 
eigenschappen om de coating en zijn functionaliteiten onaangetast te laten, ook belangrijk. Tijdens deze 
introductiesessie ontmoeten beide technologiedomeinen elkaar en wordt gezocht naar het perfecte samengaan 
aan de hand van voorbeelden en normen uit de spoorwegindustrie. 
 

Doelgroep: 
 
Deze introductie op verlijmen richt zich naar gebruikers van oppervlaktebehandeling waar het verbinden van 
verschillende componenten belangrijk is in de fabricatie van het product.  
 

Programma: 
 
13u00:  Registratie van de deelnemers 
13u30:  Welkom  
  Veerle Fincken, Program manager VOM vzw 

13u35:  Kennismaking met verlijming en overzicht van de klassieke reinigingsmethodes als 
voorbereiding van het oppervlak alvorens te verlijmen  

  Jan Lambrechts, Business Manager LCS Belgium   
14u35:  Atmosferisch plasma als reinigingstechniek alvorens te verbinden 
  Bert Verheye, VITO 

15u00:  Koffiepauze 
15u15:  Verlijmen van gelakte stukken volgens de norm DIN 6701-2 

Kathleen Carpels, Technical Services engineer - special processes Bombardier Transportation 
15u45:  Coaten en verlijmen in de praktijk, gevolgd door een kort bezoek aan de afdeling 
  Kathleen Carpels, Technical Services engineer - special processes Bombardier Transportation 
17u00:  Vraag en antwoord, gevolgd door een netwerkdrink  
18u00:   Einde 

  

Verlijming als raakvlak tussen 

oppervlaktebehandelingen  
 

Woensdag 29 augustus  2012 

Bombardier Transportation, Brugge 

 



-50% via KMOportefeuille, 
www.beaweb.be 

erkenningsnummer VOM, pijler 
opleidingen DV.O105498 

 

 

 

Praktische informatie 

 
Datum :  Woensdag 29 augustus 2012 
 
Locatie :  Bombardier Transportation 

Vaartdijkstraat 5 
8200 Brugge  

 
Deelname :  VOM-leden :   135 €/persoon 

  Niet leden :   195 €/persoon  
  Betaling na ontvangst van de factuur. 

 
Inschrijvingen : Er zijn maximaal 20 deelnemers toegelaten. VOM-leden hebben voorrang op niet 

leden. De firma Bombardier Transportation behoudt het recht inschrijvingen te 
weigeren.   
Gelieve uw deelname te bevestigen via het insturen van het bijgaand  
Inschrijvingsformulier uiterlijk 20 augustus of u aan te melden via  
www.vom.be. Annuleren kan slechts schriftelijk uiterlijk 20 augustus. Een week 
vooraf ontvangt u digitaal een bevestiging van deelname en een wegbeschrijving. 

 
Info :   VOM, Kapeldreef 60, 3001 LEUVEN 
   tel. +32 (0)16/40.14.20, fax +32 (0)16/29.83.19 
   e-mail : info@vom.be, http://www.vom.be 

____________________________________________________________________________ 
 
Inschrijving 
 
Uiterlijk 20 augustus 2012 terugsturen naar :  
VOM, Kapeldreef 60, 3001 Leuven,  Fax +32 16 29 83 19 
 
Bedrijf:    _______________________________________________________________ 

 
Deelnemer & functie: _______________________________________________________________ 

 
Direct mail-adres: _______________________________________________________________ 
 
Straat & nummer: _______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 
 

Postcode & gemeente : _________________________________________________________ 
 
 
Tel: _______________________________  Fax: __________________________________   
 
BTW-nummer:  _______________________________________________________________ 
 
P.O. nummer/referentie te vermelden op factuur: ________________________________________ 
 
De ondergetekende zal de aangekondigde deelnemersprijs (135 € pp leden en 195 € pp niet leden) betalen na 
ontvangst van de factuur.  

Handtekening en stempel van de firma:  

        

http://www.vom.be/

