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Duitsland is het verfland bij uitstek. Er zijn daar 

meerdere bladen voor de verf- en schildersbran-

che op de markt. Met enige regelmaat berichten 

wij over ontwikkelingen en wetenswaardighe-

den die wij in deze bladen tegenkomen.
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MatEriaalMonstErs  
Op de in 2012 gehouden glasbeurs Glasstec in Düsseldorf bleek dat architec-

ten en bouwers steeds vaker materiaalmonsters gebruiken om hun specifi-

caties te testen. Door het enorme aanbod van glassoorten bij de bouw van 

gevels, wanden en deuren is het belangrijk de juiste soort te kunnen kiezen. 

De moderne optiek biedt mogelijkheden om glas voor allerlei functies te 

gebruiken, zoals isolatie, geleiding, sterkte, reflectie en effect. Maar aan 

het uiterlijk zijn deze functies niet meer af te lezen. In de moderne architec-

tuur is het begrip ‘mock-up’ ontwikkeld om prototypes aan te duiden. Deze 

mock-ups dienen om testen uit te voeren en als referentie bij de levering 

ervan. Ook bij grote projecten dienen de mock-ups als bewijsmateriaal als 

zich problemen voordoen. Wettelijk gelden de materiaalmonsters als bewijs-

materiaal van de juiste eigenschappen waarmee een leverantie of contract is 

aangegaan.  

Noot van de auteur: Het groeiend aantal varianten van glassoorten maakt 

het aannemelijk dat de juiste glassoort kan worden geselecteerd door 

gebruik te maken van materiaalmonsters. Tijdens het lezen van dit artikel 

dwaalden mijn gedachten af naar de wereld van verf, waar ook honder-

den soorten op de markt beschikbaar zijn. Het zou goed zijn dat architec-

ten, opdrachtgevers, maar ook schilders eerst hun product leren kennen 

alvorens het aan te brengen. Niet alleen het doorlezen van een technisch 

informatieblad en een veiligheidsinformatieblad is daarbij belangrijk, maar 

ook het opzetten en testen van het materiaal. Steeds sneller volgen nieuwe 

technologieën elkaar op, waardoor producten veranderen en men niet 

meer kan afgaan op eerdere ervaringen of opgedane kennis. 
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droogijsstralEn 
Droogijsstralen is een reinigingstechniek waarbij pellets vast koolstofdioxi-

de (droogijs) met grote kracht op het te reinigen oppervlak worden gespo-

ten. Bij de restauratie van de drinkhal voor bronwater in een kuuroord te 

Baden-Baden, daterend uit de 19e eeuw, is onlangs het droogijsstralen toe-

gepast om oude verf en roest te verwijderen van het monumentale pand. 

De 90 meter lange wandelgang met 15 Korinthische zuilen moest zonder 

overlast worden gerestaureerd. Het publiek moest tijdens de restauratie de 

wandelgang gewoon kunnen blijven betreden.

Er is bij dit project gebruikgemaakt van Kärcher IB 7/40 straalapparatuur en 

3 mm koolstofdioxide pellets. Met een luchtdruk van 10 bar en een snel-

heid van 150 meter per seconde zijn de pellets gespoten bij een tempera-

tuur van -79 graden Celsius. Hierdoor wordt het oppervlak sterk afgekoeld 

waardoor vet, vuil, loszittende verflagen en roest gemakkelijk worden ver-

wijderd. De pellets hebben een geringe hardheid waardoor het oppervlak 

niet wordt beschadigd. Het verbruik is 25 tot 30 kg pellets per uur, waar-

door 350 kg per dag kan worden verspoten. Het gebruik van een straalpijp, 

de zogenoemde ‘scrambler’, verkleint de pellets tot tientallen microns 

waardoor een zeer glad oppervlak ontstaat dat zo kan worden geschilderd. 

Er ontstaat geen afgedankt straalgrit, omdat het droogijs sublimeert tot 

koolstofdioxide en in de lucht verdwijnt. De verfresten en roest kunnen 

gemakkelijk bij elkaar worden geveegd.

 

Noot van de auteur: De techniek van droogijsstralen om oude verflagen 

en roest te verwijderen bestaat al enkele tientallen jaren, maar is nog 

steeds relatief onbekend. De snelheid, maar ook de zorgvuldigheid, 

ligt op een veel hoger niveau dan die van het traditionele borstelen en 

schuren, waardoor een goede calculatie bij grote projecten wellicht niet 

ongunstig zal uitvallen. Het aanschaffen van apparatuur is alleen voorbe-

stemd aan gespecialiseerde bedrijven, maar bij eenmalig gebruik is huren 

een goede oplossing.
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