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SCHADEHERSTEL 
Milieuvriendelijk autospuiten 

De trend naar watergedragen autolakken is ooit
door de auto-industrie in gang gezet. Drijfveren
waren het milieu, maar ook de veiligheid en
gezondheid. Begin jaren negentig gingen lakfa-
brikanten ook pionieren met watergedragen
basislakken voor schadeherstel. De concurren-
tie sprong er snel op in en midden jaren negen-
tig had vrijwel elke zichzelf respecterende auto-
lakkenfabrikant een watergedragen laksysteem
in het programma. Toen was de toepassing
ervan nog een vrije keus, nu valt er niet meer
aan te ontkomen wil het schadeherstelbedrijf
de milieuregels respecteren. En het heeft effect:
je ruikt in een modern schadewerkplaats vrij-
wel niets meer.
De introductie van watergedragen lakken ging
gepaard met veel aanloopproblemen. Dat is ook
niet vreemd, want water verdampt immers veel
trager dan vluchtige oplosmiddelen.
Autospuiters moesten zich een nieuwe werkme-
thodiek eigen maken, er waren aanpassingen
nodig aan de spuitequipment en –cabine en de
eerste watergedragen laksystemen waren kwali-
tatief nog niet perfect. Inmiddels is de water-
vrees geheel overwonnen. De laksystemen zijn
vergaand verbeterd en door bijscholing en erva-
ring is het spuitproces routine geworden. Veel

autospuiters zouden niet meer terug willen
naar de conventionele laksystemen. Ze werken
in een bijna reukloze omgeving en watergedra-
gen lakken zijn zoals de insiders het uitdruk-
ken ‘milder’ in gebruik.

Productiviteit behouden
Het tragere droogproces van watergedragen
lakken blijkt nog altijd een punt van aandacht,
al drogen de nieuwste typen watergedragen lak
al veel vlotter dan de producten van destijds.
Sommige fabrikanten bevelen extra ventilatie
aan (hoger luchtvolume en –snelheid) voor
geforceerde droging, anderen extra warmte of
een combinatie van beiden. Met de juiste tech-
nische voorzieningen is er nauwelijks producti-
viteitsverlies. Wel vraagt het droogproces om
meer energie, waardoor de uiteindelijke
milieuvoordelen deels teniet worden gedaan.
De meeste lakfabrikanten beperken het water-
gedragen programma tot de basislak. Voor
grondlak en blanke lak worden nog overwe-
gend high solids toegepast. Met deze combina-
tie kan prima worden voldaan aan de VOC-
grenswaarde van 420 g/l voor het tweelagen
laksysteem. Enkele lakfabrikanten laten zien
dat het nog milieuvriendelijker kan. De eerste

watergedragen primers en blanke lakken zijn
inmiddels een feit. Langere droogtijden en
kwalitatieve concessies maken sommige lakfa-
brikanten nog huiverig het systeem uit te brei-
den. Bij watergedragen blanke lakken blijkt
een duurzame glansgraad moeilijk te zijn,
evenals een snelle doorharding van de lak. Bij
vullers en primers speelt vooral het tijdsbestek;
in de voorbewerking zijn langere droogtijden
fnuikend. Vandaar dat high solid producten
met snel uitdampende oplosmiddelen daar
nog favoriet zijn. Het is niet ondenkbeeldig dat
sommige lakfabrikanten voor vullers/ primers
en blanke lak niet overgaan op watergedragen
alternatieven, maar kiezen voor very high
solids, dus producten met een veel hoger vaste-
stofgehalte dan nu gebruikelijk is. Overigens
worden ook oudere uni-kleuren soms nog in
traditionele samenstelling geleverd, aangezien
dit een ‘uitstervend’ laktype is.

Juiste werkproces
Zijn er dan helemaal geen problemen meer
met watergedragen basislakken? Nou dat is
ook niet helemaal waar. De kleurnauwkeurig-
heid van met name zilvertinten en andere lich-
te kleuren blijkt soms nog lastig. Ook het uit-

Watergedragen laksysteem verder gecompleteerd

Spuiten zonder
watervrees

Tien jaar geleden zorgde de introductie

van autolakken op waterbasis voor een

schokgolf in de schadeherstelbranche. Na

veel aanloopproblemen is dit milieuvrien-

delijke spuitproces inmiddels goed inge-

burgerd. De autolakfabrikanten zijn druk

doende het watergedragen laksysteem

verder te completeren.
Watergedragen menglakken zijn
inmiddels gemeengoed en worden
zonder noemenswaardig productivi-
teitsverlies ingezet. Het aanbod
blanke lakken op waterbasis is nog
schaars. Akzo Nobel introduceerde
onlangs de blanke lak Autoclear WB,
die tijdens het spuiten wit kleurt ter
controle op de dekking en vervol-
gens transparant opdroogt.
Foto: Akzo Nobel
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pleet watergedra-
gen laksysteem,
bestaande uit een
vuller, primer, basis-
lak en blanke lak.
Dankzij de op water
gebaseerde blanke
lak Standohyd 2K
Klarlack is een com-
plete tweelaags lak-
bewerking op
waterbasis mogelijk.
De Standohyd
Basecoat omvat drie
lakkwaliteiten: uni,
metallic en parel-
moer. Met 60 men-
glakken kunnen
maar liefst 23.000
kleuren worden

gemengd. De afge-
lopen jaren heeft
Standox vooral de
kleurnauwkeurig-
heid, het spuitrende-
ment en het
gebruiksgemak ver-
beterd. En wat
gemak betreft: een
aantal menglakken is
nu ook in economi-
sche halve liters ver-
krijgbaar en kunst-
stof verpakkingen
verminderen de
afvalberg. Dat heet
milieuzorg! ●

www.standox.nl

www.standox.com

Standox: zorg 
voor milieu
Na de introductie
van de watergedra-
gen basislak
Standohyd Basecoat
heeft Standox het
programma gestaag
uitgebreid. Standox
levert nu een com-

completeren. Twee
jaar geleden intro-
duceerde Glasurit al
de 1K Grundfüller
76-71, een waterge-
dragen primer. Het
is een ééncompo-
nent product en dus
klaar voor gebruik
en lang houdbaar.
De hechting is
bovendien zo goed
dat er geen onder-
laag hoeft te wor-
den opgebracht.
Drogen geschiedt
met een kortegolf
infrarood IRT-droger.
Glasurit wil zich ook
in de zwaartran-
sportmarkt sterker
gaan manifesteren.
Men introduceert

eerdaags de nieuwe
vrachtwagenlaklijn,
de 68-serie. De eer-
ste pilots zijn gestart,
de marktintroductie
staat gepland voor
april/mei. ●

www.glasurit.com

www.basf-coatings.de

Glasurit opnieuw
bekroond
Tijdens de onlangs
gehouden vakbeurs
Equip’Auto wist
Glasurit, één van de
merknamen van
BASF Coatings,
opnieuw een innova-
tieprijs in de wacht
te slepen met de 90-
serie. Het waterge-
dragen laksysteem,
onderdeel van het
Ratio Aqua systeem,
werd elf jaar gele-
den ontwikkeld en is
sindsdien voortdu-
rend verder geïnno-
veerd. Met name
dekking en gebruiks-
gemak zijn verbe-
terd. Glasurit gaat
het watergedragen
programma verder

Foto: Standox

Foto: Glasurit

gende innovatie op
stapel: de Autowave
non stir metallics.
Deze watergedra-
gen metallic lak
hoeft niet geroerd
te worden. Een
microgel zorgt
ervoor dat de
metaaldeeltjes
gelijkmatig in de lak
blijven zweven. Er

komt geen mengma-
chine meer aan te
pas, geen dure roer-
deksels en de kleur-
nauwkeurigheid is
beter. Kortom: Akzo
houdt de producti-
viteit in het schade-
bedrijf hoog. ●

www.autolakken.nl

Akzo Nobel blijft 
innoveren
Bekende waterge-
dragen producten
van Akzo Nobel zijn
Sikkens Autowave
Primer/Filler en
Autowave Basecoat.
Recent werd het
systeem gecomple-
teerd met Autoclear
WB, een watergedra-
gen blanke lak.
Bijzonder is de korte
droogtijd van slechts
35 minuten en de
melkwitte kleur tij-
dens het aanbren-
gen. Daardoor is de
dekking onmiddellijk
zichtbaar voor de
spuiter. Tijdens het
drogen transfor-
meert de witte kleur
naar blank hoog-
glans. Maar Akzo
Nobel leunt nog niet
achterover. Begin
2004 staat de vol- Foto: Akzo Nobel

lak. Voorts biedt De
Beer een ontvetter
op waterbasis. De
Nederlandse fabri-
kant heeft momen-

De Beer houdt het simpel
De Beer komt aan de
nieuwe milieu-eisen
tegemoet met Water-
Base Serie 900, een
basecoat mengkleur-
systeem op waterba-
sis. Het wordt toege-
past in combinatie
met HS420 blanke

Foto: De Beer

Sunbeam Gold EFX
en 1523W Cromax
Mixing Colour
Fireside Copper EFX.
Een hele mond vol,
maar het resultaat is
een opvallend,
sprankelend kleuref-
fect in de basislak.
Met name in direct
zonlicht krijgt de lak
een bijzondere uit-
straling. Eerder dit
jaar kwam DuPont
met de Chrystal

Silver en Radiant Red
effectkleuren.
DuPont denkt dat
het gebruik van der-
gelijke speciale
effectlakken door-
zet. ●

www.dupontrefinish.com

Nieuwe effect-
kleuren DuPont
Speciale effectkleu-
ren zijn ‘hot’ in de
auto-industrie.
DuPont heeft een
hechte relatie met
veel autofabrikanten
en is er daarom
vroeg bij met de
introductie van nieu-
we effectlakken. De
nieuwste tinten voor
het Cromax waterge-
dragen laksysteem
zijn 1522W Cromax
Mixing Colour

Foto: DuPont

teel geen productin-
novaties te melden.●

www.debeerlakfabrieken.com
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spuiten, dus de overgang van nieuwe naar
bestaande lak, geeft nog wel eens problemen.
De lakfabrikanten proberen met nieuwe inno-
vaties deze schoonheidsfoutjes weg te werken.
Erg belangrijk blijft de juiste werkprocedure.
Vooral met de voorgeschreven droogtijden
moet niet gerommeld worden. Haastige spoed
is ook hier zelden goed.
Opvallend is de enorme opkomst van autolak-
ken met speciale kleureffecten. Lakfabrikanten
draaien letterlijk overuren om de nieuwste
optische lakeffecten, die de auto-industrie pre-
senteert, onmiddellijk voor het schadeherstel-
bedrijf beschikbaar te hebben. Lakfabrikanten
die ook de automobielindustrie beleveren
genieten hier duidelijk een voorsprong.
Elders op deze pagina’s laten we het actuele
nieuws van de gerenommeerde lakfabrikanten
de revue passeren. U treft ook de internetadres-
sen aan waar u gedetailleerde informatie over
de laksystemen kunt vinden. En dan nog even
een reminder: per 1 februari 2004 moeten de
verfspuiten gecertificeerd zijn. Praktische info
over dit onderwerp kunt u onder andere vin-
den op www.venraadgeving.nl. Het is (voorlo-
pig) het sluitstuk van een ingrijpende milieu-
operatie in het schadeherstelbedrijf. Samen
met het verminderen van de overspray, certifi-
cering van spuiters en de oplosmiddelenreduc-
tie is in relatief korte tijd een enorme milieu-
winst geboekt en daar mag de schadeherstel-
branche best trots op zijn. ●

A.N. Cupédo

afzonderlijke secties
met een aantal ven-
turiekoppen. Het
wordt bevestigd aan
het cabineplafond
en zorgt voor een

natuurlijke verticale
luchtstroom over het
gespoten object.
Aquadry wordt
gecompleteerd met
de zogenaamde Fast
Dry kast. Die zorgt
voor een automati-
sche temperatuurs-
verhoging van 15
graden. In de zomer
wordt de hogere
temperatuur benut

PPG versnelt het droogproces

tijdens het spuiten,
in de winterperiode
juist tijdens het dro-
gen. Door de combi-
natie van warme
lucht en versnelling
kan er productief
worden gewerkt met
watergedragen lak-
systemen. ●

www.ppgrefinish.com

Eén van de veel
gehoorde klachten
over watergedragen
laksystemen is de
langere droogtijd.
PPG heeft zich sinds
de introductie van
het Aquabase water-
gedragen laksysteem
(begin jaren negen-
tig!) intensief over
deze problematiek
gebogen. Het resul-
teerde in de ontwik-
keling van Aquadry.
Het gepatenteerde
systeem verkort de
droogtijd van water-
gedragen lakken
aanzienlijk en ver-
hoogt daarmee het
aantal doorgangen
in de spuitcabine.
Aquadry bestaat uit

schittering als het
zonlicht erop schijnt.
Met het Spies
Hecker watergedra-
gen menglakken-
systeem zijn alle
bestaande Xirallic-
kleuren te maken.
En overigens ook in
combinatie met het
conventionele lak-
systeem. ●

www.metalak.nl

www.spieshecker.com

Spies Hecker laat
auto stralen
Een bijzondere auto-
lak geeft de auto
een aparte uitstra-
ling.
Autofabrikanten kie-
zen steeds vaker
voor afwijkende
nuances, kleureffec-
ten en laktechnie-
ken. Spies Hecker
volgt de ontwikke-
lingen op de voet en
komt nu met de
nieuwe Xirallic-pig-
menten. Ze worden
al door ruim 25
autofabrikanten in
de fabriekslak toege-
past. De bijzondere
effectpigmenten
werden het eerst
door Japanse fabri-
kanten ingezet,
maar zijn nu overge-
waaid naar Europa.
Xirallic-menglakken
geven een helder
kristaleffect en een
soort diamanten

Crystal Base.
Voor gebruik in
combinatie met
Onyx HD introdu-
ceerde R-M recent
een blanke lak met
laag VOC-gehalte:
Starlux CP. De
droogtijd bedraagt
30 minuten bij 60
graden en met korte
golf infrarooddro-

ging wordt dit ver-
der verkort tot 15
minuten. Uitdampen
voor het drogen is
niet nodig en de
blanke lak kan zon-
der weekmaker wor-
den toegepast op
flexibele kunststof-
fen.

R-M is echte probleemoplosser
Ook op andere
gebieden is R-M een
echte probleemop-
losser. Het additief
‘Blending Flash’
zorgt voor een per-
fecte overgang tus-
sen nieuw en
bestaand spuitwerk
en Onyx Interior
maakt het mogelijk
de binnenkant van
portieren en motor-
kap in zijdeglans te
spuiten met dezelfde
spuitformule zonder
dat er een blanke lak
als afwerking nodig
is. Dat spaart kosten
zonder uiterlijke
concessies. ●

www.rmpaint.net

Het Onyx HD water-
gedragen menglak-
systeem van R-M is
met recht bijzonder.
R-M past hoog
geconcentreerde
mengkleuren toe.
Pas tijdens het aan-
maken van de kleur-
formule wordt er
een verdunner op
basis van water aan
toegevoegd.
Daarmee is het pro-
duct vorstvrij en is de
opslag probleemloos.
De hoge concentra-
tiegraad maakt het
bovendien mogelijk
de voorraad meng-
kleuren aanzienlijk
te reduceren. Voor
speciale effecten is
er als onderdeel van
Onyx HD het product

Foto: Spies Hecker

Foto: PPG

Foto: R-M
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