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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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GESCHIEDENIS VAN GLAS 
In GFF Magazin een verhaal over de geschiedenis van glas, die net zoals 

elke andere geschiedenis, telkens opnieuw geschreven moet worden. 

We ontdekken steeds meer hoe dingen in het verleden zijn gebeurd en 

waarom dat plaatsvond. Eerdere geschiedschrijvers wisten niet zoveel als 

wij tegenwoordig weten en zij interpreteerden de feiten in hun tijd anders 

dan dat wij in onze vrije en open wereld doen. Glas is in de oudheid toeval-

lig ontdekt doordat een scheepslading met sodablokken door slecht weer 

op het strand terecht kwam. Schepelingen gingen na hun ontberingen op 

het strand eten koken en maakten van de sodablokken een oventje. Bij het 

opruimen zagen zij dat de soda met het zand versmolt en dat resulteerde 

in een harde heldere laag. 

Glas werd later gebruikt om sieraden en vazen te maken. Toen de Romei-

nen, voor hun gevoel, in de koude omgeving van Noord-Europa kwamen, 

begonnen ze glas te maken door het gesmolten mengsel van soda en zand 

over een vlakke steen te gieten. De oudste vlakglasmaker heette Julius 

Alexander en hij kwam uit Carthago (Tunesië). In het midden van de 2e 

eeuw na Christus ging hij naar Lugdunum (het huidige Lyon) waar hij glas-

maker werd. In het begin van de 3e eeuw werden in Lyon de eerste ramen 

gemaakt om de vensters af te sluiten, niet uit een stuk glas, maar kleine 

stukjes bij elkaar gehouden door lood (glas in lood). In Lyon is nog steeds 

een grafzuil te vinden met de namen van deze glasmaker en zijn familie. 

Noot van de auteur: Lange tijd werd aangenomen dat het eerste vlakglas 

pas 650 jaar later werd gemaakt door abt Gozbert von Tegernsee om in de 

9e eeuw zijn kloosterkerk dicht te maken. In die tijd werd glas ook gekleurd 

door glasschilders, waarvan het eerste boek in de 12e eeuw is gevonden 

onder de naam “Schedula diversarum artium”. Ook de geschiedenis van verf 

wordt telkens opnieuw geschreven, niet meer met de eerste grotschilderin-

gen in Lascaux en Altamira (Spanje) uit de 10 tot 15.000 voor Christus, maar 

met de eerste grotschilderingen in Zuid Afrika uit 40.000 jaar voor Christus. 
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PLAMUREN OF SPUITEN 
De sterke kostendruk maakt het arbeidsintensieve plamuren steeds meer 

onmogelijk. Grote vlakken in renovatieprojecten worden steeds vaker 

gespoten met nieuwe spuitplamuren en aangepaste afwerkingsproducten, 

blijkt uit een artikel in Malerblatt. De watergedragen spuitplamuren kun-

nen in lagen tot 1000 mu (1 mm) worden aangebracht en hebben een 

zodanige viscositeit dat geen zakkers ontstaan. Daarmee ontstaan uitste-

kend vullende strakke lagen waarover ook de afwerkingslaag kan worden 

gespoten. De nieuwe watergedragen producten hebben minder vulling 

dan de traditionele producten in gelijke laagdikte, maar door het enorme 

‘standvermogen’ kunnen dikke lagen worden aangebracht. Dit geldt ook 

voor de afwerkingslagen die, in gelijke laagdikte, dikwijls bij moeilijke kleu-

ren minder dekken, maar met de airless spuittechniek in één keer dekkend 

gespoten kunnen worden. Een bijkomend voordeel wordt in Duitsland 

‘lackiersicherheit’ genoemd, het verschijnsel dat elke spuiter, geoefend of 

minder geoefend, hetzelfde eindresultaat bereikt. Dat kan van een water-

gedragen kwastkwaliteit niet worden gezegd. Geoefende en minder geoe-

fende schilders hebben duidelijk andere resultaten met watergedragen 

producten. 

Noot van de auteur: Een snelle ontwikkeling zoals hierboven bij het pla-

muren beschreven, heeft ook plaatsgevonden bij het herstellen van schade 

aan auto’s. In de jaren ’70 kwam de ‘surfacer’ op om hiermee, na het ruwe 

uitdeukwerk en plamuurwerk, een spuitplamuur aan te brengen. Auto’s 

kunnen op deze wijze spiegelglad worden afgewerkt. Strak en glad afwer-

ken is zonder spuit erg arbeidsintensief en dat is nu in deze tijd op andere 

en snellere manier mogelijk door nieuwe spuitplamuren. Caparol geeft in 

Duitsland demonstraties en trainingen om in twee lagen deze mogelijkhe-

den te bieden.
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