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REPORTAGE 
Dinitrol Anti-roest Center Gosliga verlengt levensduur auto

Een anti-roestbehandeling; dat is typisch iets
voor klassiekers, zo dachten wij. Een bezoek aan
het Dinitrol-center leerde anders. De werkvloer
van Gosliga in Leeuwarden was voor de helft
gevuld met auto’s jonger dan 5 jaar, een splin-
ternieuwe Ford Connect en een dito Renault
Vivaro kregen ‘de jas aan’ om met de woorden
van Robin Gosliga te spreken.
“Die Connect is van een onderhoudsmonteur
van een gasbedrijf die dagelijks misschien maar
50 kilometer aflegt, de rest van de dag staat de
auto in weer en wind buiten. Zijn bedrijf wil de
gebruiksduur van de bedrijfsauto’s verlengen,
vandaar dat men gekozen heeft voor een dege-
lijke anti-roestbehandeling.” Maar nieuwe auto-
’s zijn van huis uit toch voorzien van een goede
bescherming? Jazeker, de meeste auto’s zijn
voorzien van een PVC-coating en een summier
aangebracht snel slijtend waxlaagje die de roest-
gevoelige delen moeten beschermen tegen
invloeden van buitenaf. Maar dat PVC wordt
aangemengd met carbonaten die ervoor zorgen
dat het op den duur stug wordt. Daarnaast

krimpt het PVC in de loop der jaren en ontstaan
er scheuren in de beschermlaag. Met alle gevol-
gen van dien.

Vertrouwen in de toekomst
Naast de problemen van de scheurende PVC-coa-
ting merkt Gosliga ook dat sommige merken
een steekje laten vallen. “Wij behandelen hier
de zogenaamde importeursgevallen, modellen
waarbij zich binnen de garantieperiode (over

het algemeen zes tot acht jaar) roestverschijnse-
len voordoen. Een voorbeeld is de Fiat Punto
waarvan de remleidingen al snel begonnen te
roesten of een Panda die problemen had met de
vergrendeling van de motorkap. De klant
beroept zich op garantie, in overleg met de
importeur wordt overgegaan tot actie.”
Menigeen zal dit herkennen, Italiaanse en
Franse auto’s hebben nu eenmaal de reputatie
om al in de folder te roesten. “Die periode is

Eerst schoon en onbe-
handeld, daarna inge-
pakt en bestand tegen
de elementen. Deze
klassieke Alfa is na een
Dinitrol-behandeling zo
goed geconserveerd
dat de eigenaar er zelfs
in de winter mee durft
te rijden!

Anti-roestbehandeling niet alleen voor klassiekers

‘De jas aan’
Nieuwe auto’s krijgen in

de fabriek een anti-roest-

behandeling zodat de

fabrikant een ruime garan-

tie kan geven op roesten

van binnenuit. Met deze

bescherming moet het dus

wel in orde zijn zou je den-

ken. De mannen van

Dinitrol Anti-roest Center

Gosliga in Leeuwarden

weten wel beter…
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konden we duidelijk merken dat auto’s af
fabriek een prima bescherming kregen tegen
corrosie, tegenwoordig zie ik een duidelijke ten-
dens dat dat minder wordt. We krijgen steeds
vaker moderne auto’s te behandelen. Ik heb dui-
delijk de indruk dat een autoproducent niet
gebaat is bij een lange levensduur van het voer-
tuig, wat dat aangaat zie ik de toekomst van het
bedrijf met vertrouwen tegemoet.”

Jaarlijkse inspectie
Dat betekent dat de automobilist, maar ook de
werkplaats, de conditie van de auto nauwlet-
tend in de gaten moet houden. Dus: zodra de
eerste tekenen van roest zich voordoen garantie
claimen. “We hebben in de praktijk al zo vaak
meegemaakt dat auto’s binnen de garantieperi-
ode of net daar buiten behoorlijke roestplekken
kregen, maar dat de importeur er zich toch wist
uit te draaien. Bijvoorbeeld door te stellen dat
de jaarlijkse inspectie of het daaruit voortvloei-
ende onderhoud niet goed was uitgevoerd.”
Als voorbeeld noemt hij een Landrover
Freelander die ze eens ter behandeling kregen.
Een redelijk nieuwe auto die plichtsgetrouw
was onderhouden bij de dealer maar toch begon
te roesten bij de wielschermen. Op de brug zag
alles er goed uit totdat ze de binnenschermen
verwijderden. Vuil en modder hadden zich daar-
achter opgehoopt. Het bleef dus vochtig en dat-
creëerde een prima klimaat voor het roestvirus.
Garantie wordt in zo’n geval moeilijk omdat in
de voorwaarden staat dat de carrosserie niet
alleen geïnspecteerd maar ook onderhouden
moet worden. Aan dat laatste schortte het.
De ervaring van Kruisenga is dat het aftekenen
in het garantieboekje trouw gebeurt, maar of er
ook echt aandacht aan is besteed betwijfelt hij.
“Veel auto’s zijn uitgerust met allerlei plastic
panelen. Als er zich ergens ellende voor gaat
doen is het daarachter, inspecteer die plaatsen
goed voordat je een vinkje zet op de inspectie-
lijst, je voorkomt er nadien allerlei onnodige
discussies mee en je staat daar als monteur toch
voor de klant.” Een auto die in een vroeg stadi-
um wordt betrapt op oxideren hoeft niet direct
naar een professioneel anti-roestcentrum, de
producten zijn in spuitbus te verkrijgen zodat
kleine plekken goed kunnen worden bijgewerkt
in het autobedrijf.”
Hij verbaast zich ook over het feit dat ze nooit
auto’s van een schadebedrijf krijgen aangebo-
den. Bij een gemiddelde plaatschade of schade
aan het onderstel moet toch ook weer het
beschermingsysteem tegen corrosie op orde
worden gebracht.

Klassiek en nieuw
De cliëntèle van Gosliga bestaat voor het meren-
deel uit eigenaren van klassiekers. Deze doel-
groep wil de levensduur van de auto verlengen
met een degelijke bescherming. “Vaak weten we
uit ervaring hoe we een bepaald type het best
kunnen conserveren. We pakken alle holle

voorbij”, aldus Piet Kruisenga. Hij is de drijven-
de kracht op de werkvloer en heeft al meer dan
25 jaar ervaring met Dinitrol-behandelingen en
gaat nog iedere dag fluitend naar zijn werk.
“De Franse en Italiaanse auto’s hebben de laat-
ste tien jaar een enorme inhaalslag gemaakt en
doen voor wat betreft de bescherming tegen
roest niet onder voor de ‘degelijke’ Duitsers.”
Om dat te illustreren laat hij foto’s zien van een
redelijk nieuwe Ford Mondeo die op de naden
roest vertoont. Ook bij een Ford Ka begint hij
fronsend te kijken, dat model zien ze regelma-
tig op de werkvloer om nog maar te zwijgen
over de nieuwe Transit, “In de jaren negentig

Roesten van binnenuit, typisch een garantiegeval-
letje zou je denken, zeker bij zo’n redelijk nieuwe
auto. Mis, achter de schermen blijkt zich een grote
hoeveelheid vuil en modder te hebben verzameld
wat over het hoofd is gezien tijdens de jaarlijkse
inspectie.

Regelmatig houdt Gosliga open huis voor de leden van merkenclubs. De hier bezochte spuitruimte wordt
voor zulke gelegenheden vetvrij gemaakt, normaal gesproken vormt het ‘doorzichtige’ gordijn de
afscheiding tussen schoon en vies.

Een Mondeo staat normaal gesproken niet echt te
boek als roestgevoelig, maar dit exemplaar ver-
toonde in een vroeg stadium al oxidatieverschijn-
selen achter de rubbers. Een vluchtige blik tijdens
de jaarlijkse inspectie schiet absoluut tekort!
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delen, chassisbalken, drempels en deuren inclu-
sief motor en kofferruimte mee. Van de meest
gangbare auto’s hebben we kaarten waarop pre-
cies vermeld staat waar en hoe we die ruimtes
moeten bereiken. We proberen zoveel mogelijk
gebruik te maken van de ‘stoppen’ die de fabri-
kant in de delen heeft aangebracht. Dat lukt
niet altijd, dan boren we met een speciaal frees-
je een gaatje zodat we met de endoscoop en
later met het spuitgereedschap naar binnen
kunnen. Uiteraard doppen we alle openingen na
behandeling weer zorgvuldig af.”
De klassiekers worden voor behandeling onder-
worpen aan een grondige inspectie. Een endo-
scoop staat de Dinitrolist ten dienste om een
beeld te vormen omtrent het inwendige van het
voertuig. “We hebben al menig eigenaar van
een pas aangeschafte klassieker moeten teleur-
stellen. Hij of zij dacht een uitstekende auto
gekocht te hebben, terwijl wij dat in één oogop-
slag wisten te ontzenuwen. Wij kennen de deli-
cate plekken en hebben meestal niet eens een
schroevendraaier of endoscoop nodig om er let-
terlijk en figuurlijk doorheen te prikken. Om de
eigenaar niet nog meer op kosten te jagen,
behandelen we dergelijke auto’s niet verder. Het
is bijna ongelooflijk wat er in die markt alle-
maal gebeurt. Auto’s die de toonbank overgaan
met de garantie dat ze ‘keihard’ zijn blijken op
de brug dichtgesmeerd te zijn met polyester.
Overweegt men de aankoop van een klassieker
dan zijn wij bereid deze kosteloos te onderwer-
pen aan een inspectie. Hetzelfde geldt voor
auto’s die we behandeld hebben, ook deze
inspecteren we ieder jaar kosteloos om te con-
troleren of de bescherming nog in takt is.”
Nieuwe auto’s worden, zoals eerder vermeld,
ook door Gosliga beschermd. “Zelfs mijn eigen
Ford Transit hebben we, voordat deze de weg op
ging, de jas aangedaan. Ik weet uit ervaring dat
dit geen weggegooid geld is.”
Nieuwe auto’s bestemd voor de Waddeneilan-
den zijn ook geregeld te vinden bij Gosliga. “Wij
hebben hier nu een nieuwe Suzuki staan die
verkocht is aan iemand van Vlieland. Deze heeft
bedongen dat de auto een Dinitrol-behandeling
kreeg. Ook een Landrover van de strandwacht
wacht op een Dinitrol-behandeling. Dergelijke
auto’s, die veelvuldig door het zeewater rijden,
moeten minimaal één keer per jaar worden
onderworpen aan een zorgvuldige inspectie en
worden doorgaans gedurende de levensduur
meerdere keren behandeld.” Volgens Kruisenga
wordt voor dat type auto de levensduur met
100% verlengd. Bij zo’n ongunstige inzet is de
fabrieksbescherming echt ontoereikend. ●

Hans Doornbos
www.gosliga.com

Veel trotse kopers van een ‘prachtige’ occasion
blijken een kat in de zak te hebben gekocht. De
mannen van Gosliga weten precies waar ze moe-
ten kijken. Bij deze Mercedes had een verdere
behandeling geen zin.

De Dinitrol-producten zijn ook lever-
baar in een spuitbus waarmee de
automonteur zelf kleine plekjes kan
bijwerken.

Bij Gosliga treffen ze achter de bekleding vaak
een overmatige hoeveelheid roest aan. Niet altijd
zijn corrosieproblemen van buitenaf zichtbaar.

Voorafgaand aan een complete anti-roestbehande-
ling wordt het voertuig door één van de vijf
medewerkers van Gosliga geïnspecteerd. Voor het
inwendig onderzoek heeft men de beschikking
over een endoscoop.

Via de originele stoppen krijgt Piet Kruisenga toe-
gang tot de kokerbalk. Met een speciale spuitlans
impregneert hij die met Dinitrol-producten.

Een auto wordt, alvorens de echte beschermlagen
worden aangebracht, zeer intensief gereinigd.
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Tien stappen, drie producten
Gosliga conserveert met
Dinitrol producten. Tijdens
een volledige behandeling,
bijvoorbeeld voor een klassie-
ker, gaat men het voertuig te
lijf met drie producten te
weten Dinitrol ML, vervolgens
1000 en als laatste Sealant.
Een tijdrovend arbeidsproces,
met uitmuntend resultaat.

Het eerste product, Dinitrol ML,
bestaat uit een kruipolieachtig
anti-roestproduct met goede
roestwerende eigenschappen. Dit
penetreert tot ver in de lasnaden
en felsranden. Het dringt in de
poreuze roest, verdrijft de zuur-
stof waardoor het roestproces
wordt gestopt en hecht zich aan
het pure metaal. Dit middel
wordt met airless apparatuur ver-
spoten zodat men zelfs in de
kleinste hoeken het middel zon-
der problemen kan aanbrengen.
Niet zelden is een auto dermate
ver heen dat de ML in verschillen-
de werkgangen moet worden
aangebracht om alle poreuze
roest te verzadigen.
Na verzadiging met ML worden
de holle ruimtes beschermd met
Dinitrol 1000. Dit sluit als het
ware het ML op, zodat condens
en eventueel zuurstof absoluut
geen kans meer krijgen bij het
pure metaal te komen. Dit
middel is vanwege zijn viscosi-
teitseigenschappen bij uitstek
geschikt voor dit doel, het is
namelijk als het verspoten wordt
vloeibaar en lekt zo in alle kieren
en naden waarna het overgaat in
een gelvorm en zo een perfecte
afsluiting vormt voor de buiten-
lucht. Normaal gesproken vol-
staat deze bescherming voor
meerdere jaren.
De gehele onderkant van de auto
en de wielkasten worden vervol-
gens nog afgeschermd met
Dinitrol Sealant. Dit is een
wasachtig elastisch product dat
bescherming biedt tegen opspat-
tende steentjes, water en ander
wegvuil. In tegenstelling tot de
PVC-coating die meestal stan-
daard is aangebracht, en waar
overigens gewoon overheen
wordt gewerkt indien deze nog
in takt is, droogt Sealant niet uit

en verhardt dus ook niet. De
elasticiteit blijft dus gegaran-
deerd. De combinatie van deze
producten met een professionele
manier van aanbrengen geeft
een uitstekende bescherming
tegen de elementen.

Vast procédé
Het tegen roest behandelen van
auto’s en dan met name klassie-
kers verloopt volgens een vast
stramien. Als eerste inspecteren
de mannen van Gosliga de carros-
serie van het voertuig om te
bepalen of een behandeling nog
zin heeft. Na deze inspectie is het
mogelijk om tot een prijsafspraak
te komen. Die zal in de praktijk
afhankelijk van het type en
grootte van het voertuig liggen
tussen de € 400,- en € 700,-.
Ongeveer 20% bestaat uit
gebruikte producten, de rest is
arbeidsloon.
Volgende stap is het reinigen van
de auto. Dit gebeurt op de brug.
Indien nodig wordt de auto voor-
bewerkt met een oplosmiddel,
daarna schoongespoten met 160
tot 180 bar. Een schoon opper-
vlak is de basis voor een goed
resultaat omdat plaatsten waar
zich langdurig vuil en modder
hebben verzameld het meest
gevoelig zijn voor doorroesten.
Na het schoonmaken verblijft de
auto in een droge hal om intens

te drogen. De verblijfsduur is
afhankelijk van temperatuur en
relatieve vochtigheid van de
omgeving, globaal is de auto na
twee dagen gereed om te wor-
den geprepareerd voor de behan-
deling. Hierbij worden in de weg
zittende delen zoals stoppen,
stekkers en bekleding verwijderd
om een goede toegang te krijgen
voor de spuitlans. Indien nodig
boren de mannen van Gosliga
enkele gaatjes om moeilijk of
niet toegankelijke delen te kun-
nen bewerken.
De auto is nu gereed voor de
Dinitrol-producten. Zoals vermeld
als eerste het ML, daarna 1000 en

vervolgens Sealant. Met uitzon-
dering van het ML dat, afhanke-
lijk van de roestaantasting soms
meerdere malen wordt aange-
bracht, brengt men de producten
1000 en Sealant redelijk kort na
elkaar aan. Gosliga heeft daar-
voor in een afgeschermde ruimte
drie bruggen tot zijn beschikking
waar tegelijk drie auto’s worden
behandeld. Nadat het 1000 is
opgebracht bij alle drie de voer-
tuigen, is de eerst behandelde
gereed om met Sealant te wor-
den ingespoten. Wielen worden
in deze behandelfasen verwij-
derd, onderdelen waarvan het
niet de bedoeling is dat ze wor-
den meegespoten, worden afge-
schermd met papier. Laatste stap
betreft het opbouwen en poet-
sen van de auto, eventueel krij-
gen bepaalde gevoelige delen
zoals sierlijsten nog een likje
Dinitrol 1000.
In totaal duurt het beschermings-
proces vier dagen. Nieuwe auto’s
stromen halverwege het procédé
in, inspecteren, schoonmaken en
drogen vragen daar uiteraard
minder of geen aandacht.
Om te voorkomen dat de
Dinitrol-producten de gehele
werkvloer besmeuren is er duide-
lijk een schone en een ‘vettige’
afdeling, gescheiden door een
doorzichtig gordijn. In de vettige
afdeling heerst een geringe
onderdruk zodat de dampen op
een natuurlijke manier verdwij-
nen van de werkplek. ●

Dinitrol ML dringt goed door tussen
lasnaden, plaatoverlappingen en kit-
randen en stopt daar de roest. Door-
dat het middel wordt aangebracht
met airless spuitgereedschap is het
goed doseerbaar, zelfs in de kleinste
ruimtes.

Na afloop wordt de auto ontdaan
van overtollige Dinitrol-producten en
spik en span afgeleverd aan de eige-
naar.

Deuren zijn ontdaan van bekleding
zodat het inwendige effectief behan-
deld kan worden.

Dinitrol Sealant vormt een elastische
laag die jaren lang intact blijft. Het
wasachtige oppervlak bemoeilijkt de
aanhechting van vuil.
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