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SCHADEHERSTEL
Metalak ondersteunt de schadespecialist

Sneller repareren voor beter rendement

Spies Hecker-importeur Metalak ziet het schadeherstelbedrijf

als een ‘urenwinkel’. Sneller werken met behoud of zelfs verbe-

tering van kwaliteit, levert winst op. Met trainingen, innove-

rende producten en slimme reparatietechnieken helpt de auto-

lakkenspecialist het schadebedrijf aan een gezonder rendement.

Dat is nodig om in de roerige schademarkt te overleven.

tolakkenmarkt sinds 2004 een da-
ling van 17% laat zien, maakte Me-
talak een forse groei door. Jaarlijks
gaat er bij Metalak 600.000 kg lak-
materialen de deur uit en men is

marktleider in dealergelieerd scha-
deherstel en non-paint. Waar is dit
succes aan te danken? Marketing
Manager Robert Jan Cornelissens
heeft wel een verklaring: “Spies
Hecker produceert het meest effi-
ciënte laksysteem met het laagste
materiaalverbruik, en is daardoor
veruit de goedkoopste. Met ons
laksysteem bespaart een gemiddeld
schadeherstelbedrijf jaarlijks al
snel 20.000 tot 30.000 euro. Dat kan
het verschil maken tussen verliesge-
vend of renderend schadeherstel.”

Productiebedrijf
Volgens Cornelissens moet de
schade-ondernemer goed beseffen
dat hij een productiebedrijf runt.
“Zorg daarom dat je uiterst effi-
ciënt werkt, besteed aandacht aan
procesbeheersing, benut de pro-
ducten die de markt je biedt en
verhoog je snelheid. Kortom, zorg
dat je heel goed bij de les blijft.”
Met het Totaal Ondersteunings
Plan (TOP) helpt Metalak haar klan-
ten de productiviteit, bezettings-
graad en efficiency te verbeteren.
Dat is bittere noodzaak. “Het aan-
tal schades neemt af, de auto
wordt technisch steeds complexer,
het aantal kleurvariaties en effect-

Schadeherstel in
hogere versnelling

lakken neemt explosief toe, er zijn
grote investeringen nodig in
schade-equipment en de marges
staan onder druk. Wie doorgaat op
de oude voet delft het onderspit.”
Veel winst is te behalen met inno-
verende producten en nieuwe ap-
plicatie- en droogtechnieken. Een
goed voorbeeld is de complete uv-
lijn van Spies Hecker waarmee een
speed repair twee keer sneller gaat
dan met infraroodtechniek.
Om de schadehersteller vertrouwd
te maken met de nieuwe ontwikke-
lingen besteedt Metalak veel aan-
dacht aan training. Daarvoor
beschikt men in Tiel over het ‘Me-
talak Center for Excellence’, maar
er kan ook uitgeweken worden
naar het hypermoderne, zojuist ge-
opende Spies Hecker-trainingscen-
trum in Keulen, vlak over de grens.
Een ander voorbeeld van prakti-
sche bijscholing zijn de Metalak In-
novatiedagen, waar u hier een
impressie van krijgt. ●

Auke Cupédo

Foto’s: Spies Hecker / Metalak

Het uv-programma van Spies Hecker
is geschikt voor een complete speed
repair. Kleine reparaties zitten de
doorloop in de spuitcabine niet lan-
ger in de weg. Ook levert het een
grote energiebesparing op.

Misschien heeft u het voorrecht ooit een training te volgen in het gloed-
nieuwe Spies Hecker-trainingscentrum in Keulen. Het is ingericht met state-of-
the-art equipment, waar ook de doorgewinterde schadehersteller inspiratie
van opdoet. De spuitcabines zijn uitgerust met een innovatief warmteterug-
winningsysteem, dat goed is voor 50% energiebesparing.

Het is dit jaar dubbel feest. Spies
Hecker bestaat 125 jaar en de Ne-
derlandse importeur Metalak viert
haar 50-jarig jubileum. Het gaat
beide voor de wind. Terwijl de au-
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Vier keer accelereren
Kennis van de nieuwste innovaties, zowel op het gebied van produc-
ten als reparatietechnieken, helpt om het rendement van het schade-
herstelbedrijf te optimaliseren. Tijdens de Innovatiedagen laat
Metalak schade-ondernemers, voorbewerkers en spuiters op prakti-
sche wijze kennismaken met de nieuwste technische trends. AMT was
erbij en doet bondig verslag van vier interessante workshops.

Het aanmaken van de juiste kleur
wordt steeds lastiger. Inmiddels
zijn er ruim 70.000 kleurformules.
Zelfs met een riant assortiment
van 10.000 kleurstalen blijft het
dus behelpen. De zoektocht naar
de optimale kleur is een tijdro-
vend proces, dat bovendien veel
ervaring vereist. Metalak schiet
te hulp met de ColorDialog Spec-
tro-fotospectraalmeter. Plaats de
ColorDialog tegen de gepoetste
autolak, druk op de knop en de
exacte kleur is vastgesteld. Stuur
vervolgens de meetgegevens
door naar de pc met CRplus-soft-
ware en de juiste mengformule
rolt er in een oogwenk uit. In-
dien nodig corrigeert de compu-

De ColorDialog Spectro kost 
€ 5.800,- en is geschikt voor één-
laags unikleuren, tweelaags met
blanke lak, metallic, parelmoer, mica,
xirallic en andere effectlakken.

Speed repair in recordtijd

Fascinerend is de uv-techniek,
waarmee alle droogtijd-records
gebroken worden. Spies Hecker
levert een complete uv-lijn, be-
staande uit plamuur, primer en
blanke lak. Het drogen gebeurt
met ultraviolet-licht. Een speciale
uv-lamp produceert met korte
tussenpozen een serie lichtflitsen.
Het aantal lichtflitsen dat nodig
is, hangt af van het te drogen
materiaal en de omvang van de
reparatie. Er wordt gebruik ge-
maakt van licht met korte uv-B
golflengte, dat geeft een snellere
droging dan met uv-A licht. Het
vereist wel een beschermende
overall, handschoenen en laskap
én een afgeschermde ruimte (of
een lasscherm). Net zoals bij las-

licht, moet je er niet zonder spe-
ciale bril inkijken.
Een demonstratie met het uv-
drogen van de diverse producten
is een openbaring. Binnen één
minuut is het zojuist opgebrachte
product hanteerbaar en kan di-
rect worden geschuurd of ge-
poetst. De 1K uv-plamuur heeft
overigens een onbeperkte pot-
life, en zakt niet in dankzij het
hoge vaste stof gehalte. Reuze
handig! Ook de primer is een 1K-
product. Een complete ‘speed re-
pair’ kost met de uv-techniek
slechts 25 minuten. Werkplaatsen
die veel kleine schades doen kun-
nen hier een enorme productivi-
teitswinst mee boeken, zonder
kwaliteit in te leveren. ●

Zo’n 20 tot 40 lichtflitsen in minder
dan een minuut en het gespoten of
geplamuurde onderdeel is klaar om
te poetsen of te schuren. Tel uit je
winst!

Juiste kleur 
in één minuut

Goede productkennis
loont

De fabrikanten van kitten, lijmen
en andere chemische reparatie-
middelen introduceren aan de lo-
pende band nieuwe producten,
waarmee de schadehersteller
sneller werkt met een beter re-
sultaat. Henkel liet treffende
voorbeelden zien van Teroson en
Loctite.
Simpel, maar een uitkomst, zijn
bijvoorbeeld de automerkspeci-
fieke kitpatroon-mondstukken,
waarmee u een kitnaad legt die
qua vorm niet van origineel is te
onderscheiden. Ook een mond-
stuk met instelbare opening
blijkt reuze handig.
Het losmaken van vastgeroeste
bouten en moeren zorgt meer
dan eens voor problemen. Vroe-
ger zette je de brander erop,
maar de massale toepassing van
kunststoffen laat teveel warmte
niet meer toe. Henkel heeft er
iets op gevonden, een spuitbus
die het materiaal afkoelt tot -43
graden, waarna je de moer of
bout gemakkelijk losdraait.
Steeds vaker moeten vernieuwde
carrosseriedelen worden volge-
schuimd. Het gebruik van PUR-
schuim is dan uit den boze, want
dat zet bij droging te veel uit.

Henkel levert voor dit doel een
tweecomponenten product, dat
na het verwijderen van een ver-
zegeling eenvoudig mengt door
het schudden van de bus. Vervol-
gens plaats je de spuitmond erop
en het is klaar voor gebruik. Bij-
zonder is dat het product uitzet
tót het weerstand ondervindt.
Tip van Henkel: bij een schadere-
paratie mag je dit product op-
voeren als onderdeel, het valt
dus niet onder kleinmateriaal.
Ook dat is winst.
Zo passeerden nog vele produc-
ten de revue, als een tweecom-
ponentenlijm in één patroon,
gaatjesvuller, kunststofplamuur,
structuurkit, lijmverwijderaar en
een steenslagproduct op water-
basis dat met 30% lak op kleur
gebracht kan worden. Wie al
deze productinnovaties kent en
toepast, levert razendsnel top-
kwaliteit. ●

Een luisterend oor bij de demonstra-
tie van Henkel. Een goede product-
kennis is een voorwaarde voor
productief schadeherstel.

ter zelf een standaard kleurfor-
mule. Een prettige bijkomstig-
heid: de ColorDialog Spectro
heeft voor de kleurmeting geen
licht nodig. Het levert een enor-
me tijdsbesparing op. ●

Geen oponthoud in spuitcabine

Met infrarooddroging kan een
enorme efficiencyslag worden
gemaakt, omdat de diverse stap-
pen in het reparatieproces elkaar
veel sneller kunnen opvolgen
door de zeer korte droogtijden.
L-Tec Benelux demonstreerde de
nieuwste infrarooddrogers. Die
zijn inmiddels zo intelligent, dat
ze niet alleen in de voorbewer-
king hun dienst bewijzen, maar
ook voor het drogen van de
kleurlak en blanke lak geschikt
zijn. Behalve tijdwinst levert dat
een belangrijke energiebesparing
op, omdat de spuitcabine niet
opgestookt hoeft te worden. Bo-
vendien is er veel minder opont-
houd in de spuitcabine. Kleine
reparaties staan snel weer buiten
en aan de voorbewerking komt
zelfs geen cabine te pas. De
nieuwe generatie infrarooddro-

gers is voorzien van een compu-
ter met voorgeprogrammeerde
droogtijden. Die zijn exact afge-
stemd op het te drogen materi-
aal en product. Kenmerkend is de
hoge efficiency van de drogers,
dankzij een reflector met opge-
dampte goudlaag. ●

Ben Keizer, bedrijfsleider van L-Tec,
ziet de belangstelling voor de
nieuwe generatie infrarooddrogers
sterk groeien. Moderne computer-
techniek stuurt het droogproces.
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