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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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uit duitse bladen

BindmiddElcomBinatiEs 
Bij het binnen schilderen van huizen, scholen, kinderopvangtehuizen, 

verzorgingscentra en openbare gebouwen is het gebruik van oplosmid-

delhoudende verven wettelijk niet meer toegestaan. Het artikel probeert 

de stand der techniek weer te geven en beschrijft dat alle verffabrikanten 

hun assortiment hebben aangepast met bindmiddelcombinaties om een 

optimum aan eigenschappen te bieden, die gelijk of meestal beter zijn dan 

de traditionele alkydhars producten. De nieuwe bindmiddelcombinaties, 

zoals acrylaten gecombineerd met polyurethaan, worden inmiddels ook in 

de automobielindustrie volop toegepast en geven glanzende en harde dek-

lagen waarop niets aan te merken valt. 

Daarnaast komen ook steeds meer bio-producten op de markt om alle 

gevaarlijke stoffen te elimineren en de gehele keten zo milieuvriendelijk 

mogelijk te laten werken. Deze producten laten zich echter nog niet zo 

gemakkelijk en goed verwerken als de nieuwe watergedragen verfproduc-

ten. Opvallend zijn ook de nieuwe spuitplamuren die over oude alkydsyste-

men worden aangebracht. Niet alleen voor het verkrijgen van een goede 

hechting van watergedragen producten, maar ook om een nieuw strak 

oppervlak te verkrijgen waarover direct kan worden afgewerkt. De schrijver 

concludeert dat de laatste jaren een enorme verbeteringsslag heeft plaats-

gevonden, waarmee ook de schilder zich beter in de markt kan positioneren 

 

Noot van de auteur: Het artikel geeft een positieve kijk op de ontwikkelingen die de 

laatste jaren hebben plaatsgevonden op het gebied van vervanging van oplosmiddel-

houdende producten. In de verfkolom worden de nadelen van oplosmiddelhoudende 

verven vaak nog gebagatelliseerd. Na het lezen van het artikel zou je je moeten scha-

men om nog oplosmiddelhoudende producten te produceren of te gebruiken. Ook is 

onverstandig, omdat de alternatieven kwalitatief veel beter zijn. Zo spuit je toch niet 

meer oude celluloselak op een auto als er ook supersterke polyurethaan clearcoats op de 

markt zijn? 
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sol-gEl coatings 
De kwaliteit van glas- en metaaloppervlakken kan met sol-gel coatings 

aanzienlijk worden verbeterd, schrijft GFF. Het resultaat is een corro-

siebestendig metaaloppervlak en een extreem krasvast glasoppervlak. 

De ontwikkelingen gaan pijlsnel en worden niet alleen in de medische 

apparatuur- en elektronica-industrie toegepast. Door de hightech coa-

tings worden super krasvaste én reinigbare oppervlakken verkregen. 

De aangemaakte hoeveelheid is meestal een halve liter waarmee grote 

vlakken kunnen worden behandeld, omdat de laagdikte slechts 1 micron 

bedraagt. Sol-gels zijn oxid-keramische en keramisch-organische coatings 

met nano kristallijne toevoegingen in zowel een water- als oplosmiddel-

houdend milieu. De nanodeeltjes geven de sol (een klein deeltje dat gro-

ter is dan een molecuul en een diameter heeft tussen de 1 en 1000 nano-

meter) en de keramische component de gel-structuur. Na het aanbrengen 

wordt het oppervlak verhit tussen de 200 en 400 graden Celsius. Ook zijn 

er ‘gevulde’ systemen, waarmee lagen tot 80 micron kunnen worden aan-

gebracht. Deze toepassing vindt vooral in de medische apparatuur plaats. 

Dunne lagen worden steeds meer op glas toegepast, waardoor ook de 

hinderlijke vingerafdrukken op glas verdwijnen.

Noot van de auteur: De sol-gel laag technologie komt steeds dichter bij 

de traditionele verfindustrie omdat nanotechnologie en de keramische 

coatings interessante toepassingen kunnen bieden. Staal dat niet meer cor-

rodeert, een electrische isolatie biedt en super bestendig is tegen krassen, 

geeft vele mogelijkheden. Evenals de toepassing op glas, waarop dan geen 

vingerafdrukken meer ontstaan. De ontwikkelingen op het gebied van sol-

gel toepassing gaan supersnel.
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