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SCHADEHERSTEL
Mogelijkheden en aanbod infrarood-drogers

Bij conventioneel drogen wordt
eerst de lucht rond de warmtebron
opgewarmd, dat op zijn beurt de
warmte overdraagt aan het te
drogen voorwerp. Dat indirecte
droogproces kost tijd en er gaat
veel energie verloren. Infrarood-
verwarming baseert zich daaren-
tegen op elektromagnetische gol-
ven. Bijzonder aan deze techniek
is dat de lucht tussen de infrarood-
bron en het te drogen voorwerp

niet wordt opgewarmd. De straling
veroorzaakt een verhoging in tem-
peratuur van het voorwerp dat de
straling absorbeert. Het verwarmen
gaat dus van binnenuit, bliksem-
snel en zonder noemenswaardig
energieverlies, omdat de omgeving
van het voorwerp (dus de lucht)
niet in temperatuur stijgt. Boven-
dien komt de energie alleen ten
goede aan het voorwerp dat daad-
werkelijk moet worden gedroogd.
Bij conventioneel drogen wordt
daarentegen de complete carros-
serie opgewarmd, ook wanneer het
slechts om een deelreparatie gaat.

Infrarood-droging wordt, na de
nodige aanloopproblemen, nu
breed ingezet bij het schadeherstel.
Spuitcabines kunnen worden uit-
gerust met geavanceerde volauto-
matische infrarood-bogen of rail-
systemen. Maar ook in de voorbe-
werking is infrarood-techniek een
uitkomst. Met paneeldrogers zijn
plamuur, vullers en grondlagen in

een oogwenk uitgehard en kan het
volgende materiaal worden opge-
bracht. In de tussentijd reinigt de
spuiter het gereedschap. De tijd-
winst, die tijdens een compleet
voorbewerkings- en spuitproces
wordt geboekt, is indrukwekkend.
Spuitcabines kunnen veel produc-
tiever worden ingezet omdat auto’s
niet onnodig lang in een verwarm-
de spuitcabine vertoeven. En ook
in de voorbewerkingsruimte is een
snelle doorstroming geboden, om-
dat een goed geëquipeerde voorbe-
werkingsplaats te duur is om auto’s
onnodig lang te parkeren.

Korte- of middengolf
Leverbaar zijn korte- en midden-
golf infrarood-stralers. Hoe korter
de golf, des te dieper de straling in
het materiaal penetreert. De korte-
golf-droger kenmerkt zich door de
zeer korte droogtijd. Bij de mid-
dengolf-straler neemt het droog-
proces iets meer tijd in beslag,

Tijdwinst en energiebesparing met infrarood-techniek

Drogen met meer rendement

Het vervelende van elke plamuur, vuller, grond-

laag en lak is dat ze moet drogen voordat het vol-

gende materiaal kan worden opgebracht. In een

complex voorbewerkings- en spuitproces gaat

hiermee kostbare tijd verloren. Infrarood-droging

blijkt een uitkomst omdat oplosmiddelhoudende

producten al binnen enkele minuten zijn uitge-

hard. Bovendien verlaagt het de energierekening!

Glasurit levert van de Zweedse infrarood-specialist IRT niet alleen diverse sta-
tiefstralers,maar ook geavanceerde railsystemen voor de voorbewerkings-
ruimte en de spuitcabine.
FOTO:IRT/GLASURIT

De Italiaanse fabrikant Monaldi biedt
een imposant programma infrarood-
drogers.Er is keuze uit middengolf (ke-
ramisch of lampen) en kortegolf (witte
of rode lampen) in tal van uitvoerings-
vormen tot aan complete railsystemen.
FOTO:MONALDI

Met een infrarood-boog wordt een com-
plete overspuiter volautomatisch en in
uiterst korte tijd gedroogd.Bij deelrepa-
raties kan de boog ook ‘plaatselijk’ac-
tief zijn.Dat is via een computer in te
stellen.
FOTO:IRT/GLASURIT

Wanneer een statiefstraler
vele verstelmogelijkheden
heeft en meerdere afzon-
derlijk inschakelbare cas-
settes,zijn de toepassings-
mogelijkheden talrijk.Deze
Power Heater 5000 kan tot
2,2 meter hoogte reiken en
is dus ook geschikt voor het
drogen van het dak.
FOTO:HAMACH
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maar is minder agressief. Dat ver-
mindert problemen als kookblaas-
jes, omdat tijdens het opwarmen
van de middengolf-straler het ma-
teriaal de kans krijgt uit te dampen.
De duurdere kortegolf-stralers zijn
uitgerust met een zogenoemde
flash-off schakelaar. Daarmee kan
de droger op halve kracht werken
om het nog natte materiaal eerst
iets uit te laten dampen, waarna op
volle kracht de droging wordt
voortgezet.

Bij middengolf-stralers worden
keramische elementen toegepast of
lampen. Eerstgenoemde hebben
een hoger vermogen en drogen dus
iets sneller. Een nadeel is dat ze
niet verkleuren, zodat niet zicht-
baar is of ze aan of uit staan. Kor-
tegolf-stralers zijn met witte of
rode lampen te koop. De witte
lampen zijn door hun hogere ver-
mogen koploper in droogsnelheid.

Infrarood-drogers voor deel-
reparaties zijn er in alle mogelijke
varianten. Het eenvoudigst zijn de

handstralers, die een beperkt
droogoppervlak hebben en dus
echt bedoeld zijn voor spotrepair.
Soms is een standaard leverbaar,
zodat de spuiter de droogtijd kan
benutten voor  andere werkzaam-
heden. De statiefdrogers zijn ver-
krijgbaar met één tot wel zes cas-
settes. Hoe meer cassettes, hoe
groter het droogbereik en de toe-
passingsmogelijkheden. Dankzij
de veelzijdige verstelmogelijkhe-
den kan men bijvoorbeeld gelijktij-
dig een scherm en motorkap
drogen. Ook een dak levert voor de
grotere statiefstralers geen proble-
men op. Veelal zijn de cassettes
individueel inschakelbaar, zodat
een straler met veel cassettes ook
voor kleinere oppervlakken te ge-
bruiken is.

Goede begeleiding
Het gebruik van infrarood-droging
vraagt om een goede begeleiding.
Het is absoluut noodzakelijk om
advies in te winnen bij de lakleve-

rancier. Elk materiaal vereist na-
melijk een aangepaste droogtech-
niek. Belangrijk is de keuze korte-
golf of middengolf, de
droogafstand, gespoten laagdikte,
luchtvochtigheid, inschakeltijd etc.
Pionieren zonder voorkennis kan
kostbare gevolgen hebben en onte-
vreden klanten. Leer dus van de
fouten van anderen en maak direct
een professionele start.

Belangrijk bij infrarood-droging
is dat deze droogtechniek vanaf de
eerste laag wordt ingezet. Gebeurt
dit namelijk pas bij het drogen van
de aflak, dan bestaat het risico dat
plamuren, vullers of grondlagen
niet voldoende zijn uitgehard en
kookblaasjes of andere ongewens-
te effecten ontstaan.

Meer doorgangen
Hoewel de droogtijd afhangt van
vele factoren, moet bij een pla-
muur gemiddeld op 4 minuten
worden gerekend en bij grondlak,
kleurlak en blanke lak zo’n 8 mi-
nuten. Volgens Glasurit verdient de
duurste IRT infrarood-droger (de
402 XLNC) zichzelf al bij 200
doorgangen per jaar terug. Hierbij
is dan alleen rekening gehouden
met de besparing op energiekosten
ten opzichte van droging in de
spuitcabine. Maar er zijn natuurlijk
meer besparingen, zoals de kortere
reparatietijd per auto die de kosten
van vervangend vervoer reduceert,
om maar eens een voorbeeld te
noemen. Ook kan bij voldoende
werkaanbod het aantal doorgangen
aanmerkelijk worden verhoogd. In
een spuitcabine met infrarood-ap-
paratuur bedraagt de totale droog-
tijd minder dan 15 minuten. Bij
een deelreparatie volstaat 7 tot 10
minuten. In de praktijk betekent dit
dat het aantal doorgangen in een
spuit/droogcabine door toepassing
van infrarood-droging stijgt van
zeven naar wel elf per dag. Vooral
deelreparaties belemmeren met
conventionele droging de door-
stroming in de spuit/droogcabine,
omdat hiervoor dezelfde (lange)
droogtijd geldt als voor een com-
plete overspuiter. Bijkomend voor-
deel van infrarood-droging is dat
omliggende en achterliggende on-
derdelen niet worden verhit. Men
hoeft dus minder te demonteren of

af te schermen en na het infrarood-
drogen kan direct met de afmontage
worden gestart. Afkoelen is name-
lijk niet nodig.

In het overzicht treft u de bij ons
bekende merken infrarood-drogers
aan met enkele relevante specifica-
ties. De duurdere typen hebben over
het algemeen meer regelmogelijk-
heden, zodat het (automatische)
droogproces kan worden afgestemd
op het te drogen materiaal, zonder
dat handmatig ingrijpen nodig is.
Ook de verstelmogelijkheden en de
gebruikersvriendelijkheid van het
verstelmechanisme zijn bepalend
voor de prijs. Bij veelvuldig ge-
bruik loont het om een kwalitatief
hoogwaardige statiefdroger aan te
schaffen. Railsystemen voor spuit-
cabine en voorbewerkingsruimte
zijn vrijwel altijd maatwerk. Daar-
over kunnen de leveranciers u ver-
der informeren.

A.N. Cupédo

Drogen van watergedragen lak
Infrarood-droging is ook prima inzet-
baar voor watergedragen lakken, al
luistert de temperatuurregeling vrij
nauw.Bovendien is het zaak dat het
uitdampende water goed wordt afge-
voerd om het drogen te versnellen.
Overleg met de lakleverancier voor
de juiste droogmethode is hier zeker
op zijn plaats.Elk materiaal vraagt
om een specifieke behandeling.
Drester levert infrarood-drogers op
statief met een ingebouwd ventilatie-
systeem.Luchtuitblaasmondjes bla-
zen lucht langs het gespoten opper-
vlak en voeren het uitdampende
water af.Bij Trisk kan men terecht
voor de Hydromate, een luchtdroger
op statief die ideaal is voor spot-
repair.Endstra uit Uithoorn (tel.:
0297-56 27 55) brengt de Sata dry-
jet droogblaassystemen op de markt.
Er is een handig handpistool en een
statief met twee verstelbare droog-
blaaspistolen.Met behulp van derge-
lijke droogblaassystemen kan men
watergedragen materialen gefor-
ceerd drogen bij relatief lage tempe-
raturen.Ook dat spaart energie!

Bijzonder aan de infrarood-drogers van
Drester is het geïntegreerde luchtventi-
latiesysteem.Door lucht langs het ge-
spoten oppervlak te leiden,drogen wa-
tergedragen lakken sneller omdat het
uitgedampte water direct wordt af-
gevoerd.
FOTO:DRESTER/EDN

Met een handstraler,zoals deze
‘kortegolf’Eclipse 150,zijn spot-
reparaties snel af te werken.Er is
ook een uitvoering met statief.
FOTO:ECLIPSE/SAARLOOS

Trisk is een bekende naam onder
de infrarood-drogers.Behalve
railsystemen voor de voorbewer-
king en spuitcabine levert Trisk
statiefstralers in vele uitvoerin-
gen.Dit type heeft zes cassettes
en is dus veelzijdig toepasbaar.
FOTO:TRISK/CHEMICAR
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Overzicht aanbod infrarooddrogers
Merk/type Uitvoering Vermogen (watt) Golfbereik Prijsindicatie Leverancier

Colad EMM International bv
Ceramic Droogkast voor spuitstaaltjes, met temperatuurbeveiliging 200 (220 V) middengolf ƒ 379,- Marsweg 59

8013 PE Zwolle
☎ (038)465 59 40
Fax: (038)465 50 41

Concept Quartz Saarloos Garage-uitrustingen bv
Eclipse CQP 150 Handstraler met één cassette 1500 (220V) korte golf ƒ 415,- Postbus 29
Eclipse CQP 150S Handstraler met één cassette, ook op statief te gebruiken 1500 (220 V) korte golf ƒ 550,- 5825 ZG Overloon
Eclipse CQP 150T Twee handstralers CQP 150 op één statief 3000 (220 V) korte golf ƒ 925,- ☎ (0478) 64 21 25
Eclipse CQP 2000 Statiefstraler met twee verstelbare cassettes en timer 2000 (220 V) korte golf ƒ 1.650,- Fax: (0478) 64 21 05
Eclipse CQP 3000 Statiefstraler met drie verstelbare cassettes, variabele power en auto-changeover 3000 (220 V) korte golf ƒ 2.795,-
Eclipse CQP 4000 Statiefstraler met vier verstelbare cassettes, variabele power en auto-changeover 4000 (220 V) korte golf ƒ 3.250,-
Eclipse CQP 6000 Statiefstraler met zes verstelbare cassettes, variabele power en auto-changeover 6000 (220 V) korte golf ƒ 5.175,-

Drester Equipment Distributie Nederland
Heatwave 6100-A Statiefstraler met drie brede verstelbare cassettes, 9000 (400 V) middengolf, ƒ 5.650,- Postbus 279

geïntegreerd luchtventilatiesysteem keramisch 3800 AG Amersfoort
Heatwave 6100-B Statiefstraler met drie smalle verstelbare cassettes, 3400 middengolf, ƒ 4.950,- ☎ (033) 454 59 09

geïntegreerd luchtventilatiesysteem (220 of 400 V) keramisch Fax: (033) 454 59 01
IR-30 Statiefstraler met twee verstelbare cassettes 2500 (220 V) middengolf n.n.b., levering vanaf februari ‘99
IR-40 Statiefstraler met drie verstelbare cassettes, 4000 middengolf n.n.b., levering vanaf februari ‘99

vier voorgeprogammeerde droogcurves (220 of 400 V)
IR-50 Statiefstraler met drie verstelbare cassettes, vier voorgeprogrammeerde droog- 4000 middengolf n.n.b., levering vanaf februari ‘99

curves, geïntegreerd luchtventilatiesysteem en goudreflectoren (220 of 400 V)

Hamach Hamach Nederland bv
Power Heater 1000 Statiefstraler met twee cassettes en timer 1400 (220 V) korte golf ƒ 1.710,- Postbus 6291
Power Heater 2000 Statiefstraler met vier verstelbare cassettes en timer 2800 (220 V) korte golf ƒ 2.470,- 7503 GG Enschede
Power Heater 5000 Statiefstraler met zes verstelbare cassettes (tot 2,2 meter hoogte!), 5600 (400 V) korte golf ƒ 5.355,- ☎ (053) 460 71 60

timer en schakelklokken voor stralersterkte Fax: (053) 461 54 55

InfraRot Teknik Glasurit
IRT 302 Statiefstraler met twee verstelbare cassettes, 6 droogprogramma’s, flash-off, 6000 (400 V) korte golf ƒ 6.890,- Postbus 1015

timer, optimal curing function 3600 BA Maarssen
IRT 401 Statiefstraler met één verstelbare cassette, 6 droogprogramma’s, flash-off, 6000 (400 V) korte golf ƒ 6.495,- ☎ (0346) 57 32 32

7 energieniveaus, etc. Fax: (0346) 56 82 64
IRT 402 Statiefstraler met twee verstelbare cassettes, met opties als 401 12000 (400 V) korte golf ƒ 8.990,-
IRT 401 XLNC Statiefstraler met één verstelbare cassette, met opties als 401, 6000 (400 V) korte golf ƒ 8.650,-

inclusief automatische afstandsmeting en temp. controle
IRT 402 XLNC Statiefstraler met twee verstelbare cassettes, met opties als 401 XLNC 12000 (400 V) korte golf ƒ 11.350,-
IRT 030 Statiefstraler met één cassette en timer 3000 korte golf ƒ 2.855,-

(220 of 400 V)

INP Compact INP Quality bv
Junior Handstraler met één cassette. ook op statief te gebruiken 800 (220 V) kort golf ƒ 743,- Postbus 116
MW Statiefstraler met drie verstelbare cassettes en timer 3300 (220V) middengolf, ƒ 3.276,- 3240 AC Middelharnis

keramisch ☎ (0187) 48 26 03
MW Twin Statiefstraler met zes verstelbare cassettes en timer 6600 (400 V) middengolf, ƒ 5.460,- Fax.: (0187) 48 48 03

keramisch
SW Statiefstraler met drie verstelbare cassettes en timer met flash-off 3300 (220 V) korte golf ƒ 3.276,-
SW Twin Statiefstraler met zes verstelbare cassettes en timer met flash-off 6600 (400 V) korte golf ƒ 5.460,-

Monaldi * MSH Equipment
MC 45 Handstraler met één cassette 1000 (220 V) korte golf ƒ 885,- Zaadmarkt 7
2 CCR 85 Statiefstraler met twee verstelbare cassettes, instelbare droogtijd, 3000 (220 V) korte golf, rode lamp ƒ 4.285,- 1681 PD Zwaagdijk-Oost

grote werkhoogte, flash-off ☎ (0228) 56 11 00
3 CCR/PCR 85 Statiefstraler met drie verstelbare cassettes, opties zie 2 CCR 85 4500 (400 V) korte golf, rode lamp v.a. ƒ 5.250,- Fax: (0228) 56 11 12
3 PC GL 85 Opties als 3 CCR/PCR 85 6000 (400 V) korte golf, witte lamp ƒ 7.385.- * Monaldi infrarooddrogers 
6 PCR 85 Statiefstraler met zes verstelbare cassettes, opties zie 2 CCR 85 9000 (400 V) korte golf, rode lamp ƒ 10.395,- worden ook geleverd door 
6 PC GL 85 Opties als 6 PCR 85 12000 (400 V) korte golf, witte lamp ƒ 11.750,- Noba, Oosterhout
2 CCB 80 Statiefstraler met twee verstelbare cassettes, instelbare droogtijd, 2600 (220 V) middengolf, ƒ 2.795,-

grote werkhoogte keramisch
2 CM 80 Opties als 2 CCB 80 1600 (220 V) middengolf, lampen ƒ 2.535,-
3 CCB/PCB 80 Statiefstraler met drie verstelbare cassettes, opties zie 2 CM 80 3900 (400 V) middengolf, v.a. ƒ 3.750,-

keramisch
3 CM/PM 80 Opties als 3 CCB/PCB 80 2400 (220 V) middengolf, lampen v.a. ƒ 3.385,-
6 PCB 80 Statiefstraler met zes verstelbare cassettes, opties zie 2 CM 80 7800 (400 V) middengolf, ƒ 5.995,-

keramisch
6 PM 80 Opties als 6 PCB 80 4800 (400 V) middengolf, lampen ƒ 5.950,-
Railsystemen Railsystemen voor voorbewerkingsruimte en spuitcabine, diverse modellen afhankelijk korte golf Op aanvraag

van uitvoering of middengolf

Spanesi Noba
Marea 2 Statiefstraler met twee verstelbare cassettes 3200 (220 V) middengolf ƒ 3.500,- Statendamweg 16
Marea 4 Statiefstraler met vier verstelbare cassettes 6640 (400 V) middengolf ƒ 4.750,- 4905 AE Oosterhout

☎ (0162) 45 87 96
Fax: (0162) 43 72 49

Trisk Chemicar Europe nv
Hotspot ETS HH Handstraler met één cassette 850 (220 V) korte golf ƒ 650,- Spaans Kwartier 1B
Hotspot ETS HS Handstraler met één cassette en statief 850 (220 V) korte golf ƒ 900,- 9170 De Klinge, België
Hotspot ETS HT Handstraler met één cassette, statief en timer 850 (220 V) korte golf ƒ 1.100,- ☎ (00-32)37  07 00 20
Curemate ETS CM Statiefstraler met twee verstelbare cassettes 2200 (220 V) korte golf ƒ 2.750,- Fax: (00-32)37 07 09 49
Curemaster ETS 02 Statiefstraler met drie verstelbare cassettes 3300 korte golf v.a. ƒ 3.950,-

(220 of 400 V)
Curemaster ETS 03 Statiefstraler met drie brede verstelbare cassettes 4500 (400 V) korte golf ƒ 5.350,-
Curemaster ETS 05 Statiefstraler met zes verstelbare cassettes 6600 korte golf v.a. ƒ 6.350,-

(220 of 400 V)
Trackmaster ETS TM Infrarood-railsysteem voor voorbewerkingszone afhankelijk van korte golf ƒ 18.775,-

uitvoering
Boothmaster ETS BM Infrarood-railsysteem voor spuitcabine afhankelijk van korte golf ƒ 24.500,-

uitvoering
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