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SCHADEHERSTEL
Snelheid in schadereparatie

Geld verdienen met schadeherstel blijft een
zaak van zorgvuldig ondernemen. Het werkaan-
bod groeit niet hard, vooral grote partijen bepa-
len het aanbod en de prijzen, waarbij ze vooral
niet teveel willen betalen. De laatste jaren is
herstel van kleine schades, ‘spotrepair’, hele-
maal in zwang geraakt. Dit in een poging parti-
culiere klanten, buiten de verzekering om, weer
binnen te krijgen. Maar daarin krijgt het scha-
debedrijf concurrentie van anderen, die ook
kleine reparaties oppakken waar geen spuitca-
bine bij nodig is.
Snel en tegen lage kosten werken is het motto,
zowel om de grote partijen tevreden te houden
als om interesse van particuliere klanten op te
wekken. Snel werken betekent tevens meer
doorgangen halen, zonder te investeren in erg
kostbare zaken als een extra spuit- of droogcabi-
ne. Daar komt bij dat technische schade een
toenemende rol speelt. Demontage en reparatie
van beschadigde systemen achter het plaatwerk
wordt steeds ingewikkelder, naarmate elektro-
nica in de auto verder oprukt. Tijdwinst in het
spuitproces kan een compensatie zijn, als het

Meer rendement met UV-droging en ander nieuws 

Snelle spullen
voor de spuiter

Veel komend nieuws voor de spuiter heeft betrek-
king op ultrasnelle UV-droging. Daar komt nog
heel wat bij kijken, een van de vragen is of het
voor kleine of grote vlakken gebruikt gaat wor-
den. En neem je daarvoor dan een handlamp, of
deze UV ‘zonnehemel’? 

Foto: Glasurit

Nog steeds staan autoschadeherstellers onder prestatiedruk. Grote partijen, verzeke-

raars en leasemaatschappijen, houden prijstechnisch de duimschroeven aangedraaid.

Terwijl reparatie van moderne auto’s er niet simpeler op wordt. Snel en efficiënt

werken staat daarom centraal, de leveranciers helpen het schadebedrijf daar op

allerlei manieren mee.

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 1



SCHADEHERSTEL
Snelheid in schadereparatie

technisch schadeherstel steeds meer tijd vergt.

UV is de trend
Uit het nieuws van de lakfabrikanten komt
meteen naar voren dat vooral voor snelle deel-
reparaties en spotrepair iedereen komt met
ultraviolet-droging. Niet geheel nieuw, maar nu
in ieders belangstelling. Droogtijden van maar
een paar minuten klinken immers als een ge-
weldige stap vooruit. Daarbij verandert de
spuittechniek niet, alleen hoef je de spuitcabi-
ne niet meer op te stoken en warm te houden.

Dat scheelt leuk in energiekosten, een UV-lamp
verbruikt niet veel. Omdat UV-drogende lakken
inactief blijven zonder UV-licht zijn ze lang
houdbaar, drogen niet uit, dat kan een stuk
schelen in spuitafval. Nog een kostenbesparing.
Vrijwel elk lakmerk levert al grondlak voor UV-
droging, zodat bijna meteen na spuiten van de
grondlaag al geschuurd kan worden. In hoog
tempo komen lakfabrikanten ook met blanke
lak voor UV-droging.
Daarbij is UV-lak van het High Solid-type, met
weinig oplosmiddel. Nog altijd helpt ook in het
conventionele spuitproces gebruik van HS-lak-
ken, die met weinig oplosmiddel erin ook korte
droogtijden geven. Eventueel bevorderd door
infrarood-droging, of ventilatoren die bij lucht-
droging een handje helpen.

Aangepast werkproces bij UV
Er is een onderscheid in UV-droging tussen al
langer bekende lakproducten en het nieuwste
van Sikkens. Gebruikelijk was dat UV-licht
nodig is voor het hele droogproces, de nieuwste
UV-lak van Sikkens hoeft maar éénmaal belicht
te worden om de droging te starten, die dan
ook zonder UV-licht doorgaat.
Niet anders is dat de nodige veiligheidsmaatre-
gelen vereist zijn om met UV-licht te werken.
Het hele lichaam moet bedekt zijn, want UV-
licht geeft verbranding als je er teveel van op je
huid krijgt. Mede afhankelijk van het soort (om
exact te zijn: de golflengte) van het licht, inge-
deeld in ultraviolet-A tot en met C. Categorie C
is zeer energierijk en schadelijk, categorie A
een stuk onschuldiger, van het soort ‘zonne-
bank licht’. Maar UV-B of UV-C droogt wel nog
sneller.
Ook bij UV-A is volledige huidbedekking nodig,
plus een beveiliging dat de droogcabine ofwel
de UV-lamp afgesloten zijn tijdens de opwarm-
tijd van de lamp en het gebruik daarvan. Er is
dus wel enige investering nodig naast aanschaf

van een lamp, om met UV-droging te gaan wer-
ken.

Goede organisatie
Terecht merken diverse lakfabrikanten op dat
snel en efficiënt werken niet alleen een kwestie
is van de snelste techniek inzetten. Maar al te
graag lichten ze eerst eens heel de opzet en
werkwijze van het schadebedrijf door. Mogelijk
kan met optimalisatie daarvan beter, vlotter en
goedkoper gewerkt worden. Met dit soort
dienstverlening willen lakleveranciers zich
onderscheiden: planning, organisatie, training.
Een eventuele overstap op heel snelle UV-dro-
ging moet voorafgegaan worden door een goede
overdenking van het gewenste resultaat. Meer
doorgangen in de spuitcabine, zonder er één
extra bij te zetten, is geen doel op zich. Het
betekent ook meer auto’s vooraf demonteren en
achteraf monteren. Is de spuitcabine nu zo’n
‘bottleneck’ dat het aan de nodige montageca-
paciteit niet ontbreekt, of moet ook die voor- en
nabewerking versnellen als de droogtijden tot
enkele minuten gereduceerd worden?
Maar nog eerder komt de hamvraag: zou de
capaciteit van het hele bedrijf met zeg 30 tot 50
procent omhoog kunnen, waar gaan die extra
klanten vandaan komen? Kan het werkproces
niet alleen sneller, maar ook zo goedkoop dat
veel meer kleinere schades zullen worden aan-
geboden ter reparatie? Het kan sneller, maar
makkelijker wordt het daarmee niet om een
schadebedrijf gezond te houden. ●

Peter Fokker

Automatisering ver-
snelt de juiste kleur-
keuze, en verzekert een
optimaal resultaat bij
het spuiten. Dus moet
er eigenlijk een foto-
spectrometer zijn die
via de pc een kleurfor-
mule ophoest, in plaats
van te werken met
kleurstalen en ‘het oog
van de meester’.

Foto: Dupont
Werken met High Solid-lakken, waarmee in één
spuitgang de vereiste laagdikte wordt bereikt,
bekort het conventionele proces. Extreem korte
droogtijd, belooft Standox ook nog bij deze
HighPro blanke lak.

Foto: Standox

Ook in het conventio-
nele spuitproces zijn
optimalisaties mogelijk
om snelheidswinst te
boeken. Een voorbeeld
zijn deze uitvoerig
instelbare Hamach ven-
turi’s voor geforceerde
luchtdroging van
watergedragen lakken.

Foto: E.M.M.
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▼

Bij twee van de drie nieuwtjes
voor sneller werken van Spies
Hecker gaat het ook weer over
UV-droging. Wie daar nog niet
aan wil kan zijn voordeel doen
met de nieuwe grondverf

Glasurit: optimaliseren
zonder risico

Spies Hecker completeert
UV-productlijn

Naast door UV-flitsen sneldrogende
grondlak komt Spies Hecker ook met
bijpassende plamuur en blanke lak.
Daarmee kan met name spotrepair in
zeer hoog tempo afgewerkt worden.
Foto: Spies Hecker

Wie liever op het eigen oog ver-
trouwt dan op een spectrometer
moet goed licht hebben voor een
juiste kleurherkenning. Hamach
werkte daarvoor als hulpmiddel
drievoudige lampen uit, die
belichting van felle zon tot
avondschemer simuleren.

Alweer de derde generatie van het Color Profi-systeem, met meer dan
16.000 kleuren, komt dit jaar uit bij Glasurit. Want hoe nauwkeuriger en
actueler het kleurzoeksysteem, hoe sneller en zekerder het werkt zonder
stalenspuiten om de kleurkeus te controleren.
Foto: Glasurit

Alle grote lakfabrikanten bieden naast materiële producten ook
analyse en advies, als minstens zo belangrijk instrument om scha-
deherstel economisch en efficiënt te laten lopen. Daarop vestigt
Glasurit sterk de aandacht, en biedt in 2007 weer ‘procesoptimali-
satie’ als dienst aan. Met het argument dat tijdwinst door bijvoor-
beeld sneldrogende producten alleen wat oplevert als het hele
bedrijf soepel en efficiënt werkt.
Voorlopig optimaliseert Glasurit eerst de conventionele systemen.
Grondlak en plamuur drogen met het Glasurit IRT infrarood-
systeem ook al in maar een klein aantal minuten. Het klassieke
Color Profi-kleursysteem wordt nogmaals herzien en daarnaast
voortdurend (driemaal ’s jaars) geactualiseerd om snel de juiste lak
te kunnen mengen.
Op termijn ziet ook Glasurit wel UV-lakken verschijnen. Ze hebben
een complete lijn in ontwikkeling, maar vooral ook wordt gekeken
naar de bijbehorende equipment. Welk soort apparatuur is lever-
baar, welk type UV-licht komt daar uit, en wat zijn de risico’s bij
deze droogtechniek? Glasurit blijft graag aan de veilige kant, richt
daarom op het minst schadelijke UV-A licht, en toepassing in een
cabine die tijdens het droogproces afgesloten moet zijn. ●

Goed gereedschap
van Hamach
Het geldt voor elke
professional, onge-
acht wat die voor
zijn vak doet: goed
gereedschap is het
halve werk. Snelheid
in schadeherstel
moet niet alleen
maar van lakproduc-
ten komen, ook de
non-paint producten
kunnen helpen. Op
dat gebied heeft het
merk Hamach van
E.M.M. International
enkele handige aan-
biedingen.
Handig zijn de kleur-
herkenningslampen
die met drie verschil-
lende, apart inscha-
kelbare soorten licht
de kleurkeuze mak-
kelijker maken. Kleur
kiezen vanaf stalen
wordt steeds lastiger
door een toenemend
aantal dicht bijeen

liggende kleurvarian-
ten. Goed licht is
belangrijk om een
juiste indruk van de
kleurnuance te krij-
gen, daarbij
helpen de
Hamach-
lampen,
waarmee de
kleurselectie sneller
gaat. Versnellend
werken eveneens de
Venturi’s van dit
merk, die waterge-
dragen lak aanbla-
zen met wervelende
luchtstromen om de

droging ‘aanzienlijk’
te bekorten. De twee
venturibuizen op een
standaard zijn apart
in te stellen en heb-
ben een ingebouwd
filter zodat ze geen
stof uitblazen. ●

Permasolid HS Express 5250,
tweemaal zo snel drogend als
gebruikelijk volgens importeur
Metalak. Dit zowel aan de lucht
als onder infrarood-licht, waarbij
in het laatste geval dan niet voor-

al de droogtijd afneemt, maar wel
de benodigde lichtsterkte en dus
het energieverbruik. Nog sneller
kon het al met UV Starlight 9000-
grondverf, onder flitsen UV-licht
in 40 seconden droog.
Aanvullend daarop komen nu een
UV Starlight-plamuur en een blan-
ke lak. Net als de grondverf komt

de UV Starlight Spachtel 9100
gebruiksklaar uit de verpakking,
de Starlight 2K Klarlack 9200
bestaat zoals de naam al aan-
geeft uit twee componenten, lak
en verharder. Zowel grondverf
als blanke lak van de Starlight-
serie zijn in één keer met 1,5
spuitgang op te brengen.
Droging van al deze UV-produc-
ten gaat met een UV-flitslamp in
maximaal één minuut, vrij van-
zelfsprekend is dat deze techniek
zich vooral leent voor kleinere
schades. De nieuwe UV-plamuur
is geschikt voor zowel staal, alu-
minium als kunststof. ●

Foto: E.M.M.
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Standox: van HS naar UV
Omdat een spuitcabi-
ne in het algemeen
de doorgangssnelheid
bepaalt in een scha-
debedrijf wil ook
Standox het spuitpro-
ces gaan versnellen
met UV-drogende
producten. Een pla-
muur en blanke lak
zijn nog in ontwikke-
ling, de Standoflash
UV-Füller-grondlak
die in twee fasen met
een flitslamp ge-
droogd wordt is er al.

Maar het begint al
eerder, de doorvoer-
snelheid is gebaat bij
het gebruik van de
Genius+ fotospectro-
meter en een pc om
de te spuiten kleur te
bepalen. Dat spaart
tegenover zoeken op
kleurcode en met
kleurstalen zo’n tien
minuten per auto,
meent Standox. Na
de met UV-licht ge-
droogde grondlak
houdt men het ver-

der nu op conventio-
nele techniek. 
De kleurlaag in
Standohyd Water+
en VOC-HighPro
blanke lak zorgt met
zijn high solid-sa-
menstelling dat in
één keer de gewen-
ste laagdikte gespo-
ten kan worden. 
Je kunt daarna dus
meteen met een
andere kleur door,
en HS-lak heeft een
korte droogtijd. ●

Een aantal vernieuwingen in de
lakproducten van DuPont moe-
ten zorgen voor beter en sneller
werken, maar vooral zet het
merk in op bedrijfsontwikkeling.
Er is veel aandacht voor trainin-
gen in zowel management als
techniek, en voor bedrijfsanalyse
om te zorgen dat de mensen en
middelen in een schadebedrijf
optimaal benut worden.
Op productgebied belooft
DuPont Refinish nieuwe high
solid blanke lakken, er zijn nu al

een efficiënter werkende nieuwe
vertrager 3989S en een nieuwe
versneller ET740 voor de Imron
Fleet Line.
Het programma van technische
trainingen is herzien en uitge-
breid, men noemt instructie in
het werken met high solid Imron
Fleet Line en in het kleurkiezen.
Verder heeft DuPont speciaal
voor Nederland een campagne
ontwikkeld om reparaties van
kleine schade aan de man te
brengen. Met het Fast Repair

Pakket kan het schadebedrijf in
zijn rayon reclame maken voor
spotrepair, waarin DuPont
uiteraard zonodig ook training
geeft.
In het algemeen wil DuPont
Refinish dichter naar zijn klanten
toe komen met directe communi-
catie van nieuwtjes en het actue-
le aanbod. Er komt meer nadruk
op de diensten rondom het lak-
product zelf, zeg maar een to-
taalpakket om de productiviteit
te optimaliseren. ●

Voor herstel van kleine schades,
waarmee particulieren buiten de ver-
zekering om als klant benaderd kun-
nen worden, ontwikkelde DuPont
Refinish een promotiecampagne.
Speciaal voor Nederland, waar klan-
ten van DuPont de kant en klare Fast
Repair-promotie kunnen aanvragen.
Foto: Dupont

Sikkens: zelfdrogende
UV-lak
In het vorige nummer van AMT belichtten we al het grote nieuws
van Sikkens, een blanke lak voor UV-droging die anders is dan
andere. De introductie in Nederland en Duitsland is nu begonnen,
in Engeland wordt al gewerkt met dit nieuwe product. Het grote
verschil met andere UV-lak is dat deze Autoclear UV maar één
keer belicht hoeft te worden om droogproces te starten. Daarna
gaat de droging vanzelf door, zonder UV-licht.
Voorlopig gaat Sikkens uit van het werken met een handlamp,
geschikt voor panelen of spotrepair. Zoals gebruikelijk bij UV-dro-
ging vereist ook dit de nodige veiligheidsmaatregelen. Het werkt
echt supersnel, en scheelt niet alleen flink tijd in de spuit- c.q.
droogcabine, maar ook een boel in energieverbruik vergeleken
met lucht- of infrarood-droging. Dertig tot honderd procent meer
doorgangen ziet Sikkens als opbrengst. Die grote spreiding valt te
verklaren omdat bij deze spuittechniek niet langer de spuitcabine
bepaalt hoe snel je kunt werken, maar de demontage en montage
voor en na het spuitproces. Kan ook die sneller gemaakt worden,
dan win je (nog) meer capaciteit in doorgangen. ●

Geen twee maar
drie componenten
bij Sikkens
Autoclear UV. Het
flesje ‘Activator’ op
de voorgrond
maakt het verschil
met al bekende lak-
ken voor UV-dro-
ging.
Foto: Sikkens

DuPont Refinish gaat voor productiviteit

De eerste stap naar
snel schadeherstel is
toepassing van UV-
grondlak, ook bij
Standox, zodat het pro-
ces van gronden tot
aflakken in één ruk
door kan gaan. Nu nog
met high solid kleur- en
toplagen afgewerkt,
die de benodigde tijd
in de spuitcabine al
beperken.
Foto: Standox
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