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REACH (White papers)

Working conditions

Labeling (Dangerous Preparation Directive)

Labels (Eco, Blue angel)

CO² emission-rights trade

Directive VOC limits in
Deco Paints

EC Directive
1999/13/ECEC

Covenants for industrial

EU

EU

EU

EU

Local

Local

Local General covenants

DECO Industrial

Increasing awareness of the paint users (VOC isn’t good regarding SHE)



A. MAXIMUM VOC CONTENT LIMIT VALUES FOR DECORATIVE PAINTS
AND VARNISHES

Product Subcategory Type Phase I (g/l*)
(from 1.1.2007)

Phase II (g/l*)
(from 1.1.2010)

a Interior matt walls and
ceilings

(Gloss <25@60º)

WB
SB

75
400

30
30

b Interior glossy walls and
ceilings

(Gloss >25@60º)

WB
SB

150
400

100
100

c Exterior walls of mineral
substrate

WB
SB

75
450

40
430

d Interior/exterior trim and
cladding paints for wood

and metal

WB
SB

150
400

130
            300

e Interior/exterior trim
varnishes and woodstains,

including opaque
woodstains

WB
SB

150
500

130
400

f Interior and exterior minimal
build woodstains

WB
SB

150
700

130
700

g Primers WB
SB

50
450

30
350

h Binding primers WB
SB

50
750

30
750

i One-pack performance
coatings

WB
SB

140
600

140
500

j Two-pack reactive
performance coatings for
specific end use such as

floors

WB
SB

140
550

140
500

k Multi-coloured coatings WB
SB

150
400

100
100

l Decorative effect coatings WB
SB

300
500

200
200

*g/l ready to use

European Directive on VOC limits
Deco paints



•WETGEVING IN
EUROPA

Bouwvervençè trim paints

Reductie van 400 g/L naar 300 g/L voor
oplosmiddelhoudende verven

Reductie van 150 g/L naar 130 g/L voor
watergebaseerde verven

De combinatie van compliant en vergelijkbare
eigenschappen als huidige (oplosmiddelhoudende)
bouwverven is nog geen gegeven

25%

13%



•Wat is de rol van
bindmiddel

65% vaste stof

26% pigment

38% bindmiddel

78% vaste stof

32% pigment

44% bindmiddel

48% vaste stof

22% pigment

25% bindmiddel

WB

SB



•Wie ziin hiermee bezig?

Bindmiddelleveranciers

Verffabriekanten

Ontwikkelingen voor 2010 zijn in volle gang, we zullen
proberen de huidige performance zo goed mogelijk te
benaderen



•Wat vraagt de markt

Langer verwerkbaar / doorwerkverven
Beter / langer buitenduurzaam
Meer vergevingsgezind /  minder voorbewerking
… … Zelfherstellend… …
… … ..Intelligente coatings… …

De huidige eigenschappen zijn nog geen gegeven
voor de toekomst



•Zelfherstellend

Wat vragen we eigenlijk bij zelfherstellend:

Na beschadiging willen we dat de verf/coating
veranderd, terug naar zijn originele positie!

De primaire eigenschappen van een verf/coating:
De ondergrond beschermen tegen externe factoren en
tevens decoratief

Mooi blijven en tevens bescherming blijven bieden
(dus eigenlijk niet veranderen onder invloed van de
externe invloeden)



•Bouwverven

Zijn typisch:
Vloeibaar voor/tijdens aanbrengen
Met kwast of roller aan te brengen, ter verspuiten
Luchtdrogend
Moeten bescherming bieden
Decoratief

Na verloop van tijd weer overschilderbaar / te vervangen



•Zelfherstellende coatings
in de praktijk

Vb: Autolakken

De kleine krassen van bijv. de autowasstraat

Autolakken zijn 2-component systemen
Zijn over het algemeen niet-luchtdrogend en crosslinken niet

verder na cure

De zelfherstellende werking wordt geïnitieerd door
temperatuurverhoging

Pictures owned by
Bayer Material
Science



Zelfherstellend en
typische eigenschappen
van polymeren

Thermohardende polymeren:
• Crosslinken bij temperatuurverhoging, worden harder

en brosser met temperatuurverhoging
• Over het algemeen geen reversibel proces

Thermoplastische polymeren:
• Hebben een bepaalde mate van plasticiteit /

elasticiteit, die bij temperatuurverhoging toeneemt
• Bij temperatuurverlaging wordt de plasticiteit weer

lager
• Over het algemeen een reversibel proces



•Huidige stand der
techniek

Gedeeltelijk zelfherstellend:

Onder invloed van externe factoren willen we dat de
verf/coating veranderd naar zijn originele toestand
(geheugenfunctie)

Totaal zelfherstellend:

In een dunne laag moeten veel funkties verankerd zijn,
met behoud van de beschermende en decoratieve
eigenschappen… .



temperature

modulus

glastoestand

rubbertoestand



•Zelfherstellende
bouwverven

Dualistisch (schizofreen) gedrag van een coating:

1) Onveranderlijk zonder beschadiging en met de juiste
set van eigenschappen

2) Veranderlijk na beschadiging zonder verlies van de
set van eigenschappen

3) Ideaal zelfherstellende coatings zouden ook nooit
weer vervangen hoeven te worden… … … … … … … … ..



•DSM Neoresins+

DSM Neoresins+

Capable of providing VOC 2010 compliant
solutions

for the decorative market,
both water- and solvent-borne!

.



BEDANKT VOOR UW AANDACHT

VRAGEN???


