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SCHADEHERSTEL
Tijdbesparende (lak)systemen voor het schadebedrijf

Kortere doorlooptijden verhogen rendement

De marges in de schadebranche staan zwaar onder druk. Dat dwingt schadeherstel-

bedrijven de kosten te drukken om de profit op peil te houden. Innoverende laksys-

temen die het materiaal- en energieverbruik verlagen en de doorlooptijd versnellen

zijn dus uiterst welkom. AMT vroeg de grote autolakkenimporteurs hoe men meer

vaart kan brengen in het schadeherstel.

Wanneer een auto forse schade oploopt en een
groot deel van de carrosserie gespoten moet wor-
den, zet een half uurtje tijdwinst weinig zoden
aan de dijk. Maar de meeste reparaties in het
schadebedrijf zijn deelreparaties, waarbij slechts
een scherm of portier gespoten wordt. Veel op-
drachten blijven zelfs beperkt tot lokale spot-
repair.
Bij al die kleinere herstellingen telt elke minuut.
Is de auto sneller uit de spuit/droogcabine, dan
kan het aantal doorgangen omhoog. Goed voor
de productiviteit. Met aangepaste laksystemen,
in combinatie met infrarood- of UV-droging
hoeft een auto vaak niet eens de spuit/droogca-
bine in. Die blijft dus vrij voor het grotere werk.
En deelreparaties buiten de cabine houden, ver-
laagt het energieverbruik. Erg belangrijk, nu de
energietarieven blijven stijgen. Dat pleit ook
voor laksystemen met een kortere droogtijd. Het
drogen van plamuur, primer, kleurlak en blanke
lak kost tijd en energie. Sneller drogen levert
dus een dubbele besparing op.
Interessant zijn ook de laksystemen met een
beter dekkend vermogen. Eén spuitlaag uitspa-
ren, betekent een relevante tijdwinst. Tevens re-
duceert het materiaalverbruik. Moderne lakken
zijn chemisch knappe producten die doorgaans
flink aan de prijs zijn. Een litertje minder consu-
meren vergroot de winst per reparatie. Dus doe
het in één keer goed, met zo min mogelijk mate-
riaal en beperk restafval tot een minimum. Ook
daar kunnen de autolakkenimporteurs aan mee-
helpen met praktische adviezen, slimme laksys-
temen en geavanceerde apparatuur die voor een
grote kleurnauwkeurigheid zorgt.

Denk overigens niet dat de grote autolakken-
merken allemaal dezelfde aanpak kiezen. Vaart
brengen in het schadeherstel kan op vele manie-
ren. Overtuig uzelf op de volgende pagina’s. �

Auke Cupédo

Schadereparatie in
hogere versnelling

Fascinerend is de UV-droogtechniek. De speci-
ale UV-lakproducten drogen binnen enkele mi-
nuten door er flitsen UV-licht op los te laten.
Standox realiseert met het Standoflash UV-sys-
teem tot 70% tijdwinst! Het rendement van het
schadeherstelbedrijf vaart er wel bij.
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Akzo Nobel Car Refinishes, pro-
ducent van de Sikkens Autolak-
ken, ontwikkelde Autoclear UV.
Een blank lak die droogt door
UV-licht in plaats van tempera-
tuur. Autoclear UV bevat drie
componenten. Naast lak en ver-
harder is er een activator, die rea-

Accelereren met Sikkens
Autolakken

geert op ultraviolet licht. Zodra
UV-licht op het met blanke lak
gespoten oppervlak valt begint
de activator te werken en start
het snelle droogproces. Binnen
enkele minuten is de blanke lak
stofdroog.
Het systeem is geschikt voor

zowel spotrepair als grotere deel-
reparaties. Er gaat geen tijd en
energie verloren met het opwar-
men en afkoelen van de spuitca-
bine. Volgens Akzo neemt de
productiviteit van de spuitcabine
tot wel 35% toe en daalt het
energieverbruik per reparatie
met wel 50%. Dat zijn mooie cij-
fers. Door de zeer lange potlife is
er bovendien minder afval. Scha-
debedrijven die Autoclear UV
willen gaan gebruiken moeten
wel investeren in explosieveilige
UV-apparatuur.
Wie daar niet toe bereid is, maar
toch het droogproces wil versnel-

Autoclear UV van Sikkens Autolakken
bevat drie componenten. Na men-
ging droogt het binnen enkele minu-
ten met een speciale UV-lamp. Ideaal
voor deelreparaties.

Zonde als voor zo’n klusje de com-
plete cabine opgestookt moet wor-
den. Drogen met UV-licht in plaats
van temperatuur levert een vriende-
lijker energierekening op.

Zonder investering in speciale appa-
ratuur toch een aanzienlijke tijdbe-
sparing boeken: het kan met
Autoclear LV Superior Accelerator.
Binnen 15 minuten is de blanke lak
droog.

Cromax is de naam van het pro-
ductieve laksysteem van DuPont
Refinish, waarbij alles draait om
tijdbesparing. Omdat er nat-in-
nat gespoten wordt, zijn tijdro-
vende uitdamptijden passé.
Dankzij de goede dekking zijn
doorgaans maar 1,5 tot 2 lagen
nodig. De droogtijd is nog verder
te verkorten door gebruik te
maken van luchtblazers.
Slim zijn de ValueShade-primers.
Ze zijn beschikbaar in verschil-
lende grijstinten, zodat de licht-
heid is af te stemmen op de
Cromax-basislak. De primer ver-
sterkt zodoende niet alleen de
kleurintensiteit van de aflak,
maar beperkt ook het aantal ver-
eiste lagen. Dat bespaart tijd én
materiaal.
Vorig jaar introduceerde DuPont
een aantal sneldrogende blanke
lakken. De Universele Blanke Lak
3550S wordt in twee lagen aan-
gebracht met een uitdamptijd
van 5 tot 10 minuten. Het is

zowel voor deelreparaties ge-
schikt als voor het volledig her-
spuiten van een auto. Nog sneller
werkt de Ultra Productieve VOS
Blanke Lak 3750S. Daarin past
DuPont de gepatenteerde Hyper-

is een lucratieve business, die
meer werk (en klanten) naar het
schadeherstelbedrijf trekt.
Ondernemers die de productivi-
teit van hun bedrijf willen verbe-
teren, krijgen nuttige adviezen
met de Business Audit Tool van
DuPont Refinishes. Wie vervol-
gens de aanbevelingen om wil
zetten in concrete daden, kan ge-
bruik maken van een groot aan-
bod trainingen, gericht op
verhoging van de productiviteit.
DuPont brengt haar slogan ‘More
than just paint’ overtuigend in
praktijk. � 

DuPont krikt productiviteit op
Cure-technologie toe. Dat zorgt
voor korte droogtijden, gemak-
kelijk aanbrengen en snel afwer-
ken. Omdat er weinig tot geen
uitdamptijd tussen de lagen
nodig is, kan er 1,5 laag gespoten
worden zonder wachttijd. Vervol-
gens is nog meer tijdwinst te rea-
liseren door geforceerde of infra-
rooddroging toe te passen. Na
droging is de blanke lak dermate
hard, dat men deze direct kan
polijsten.
DuPont wijst er terecht op dat
ook hulpmiddelen het schadeher-
stelproces versnellen. Treffend
voorbeeld is de ChromaVision-
fotospectrometer, die in notime
de juiste kleurformule vaststelt.
Voor schadebedrijven die deel uit
maken van het Five Star Netwerk,
ontwikkelde DuPont het Fast Re-
pair Pakket. Dat biedt alle pro-
ducten, technieken en promotie-
middelen om het snel en goed-
koop repareren van kleine scha-
des actief ter hand te nemen. Dat

Het Fast Repair Pakket biedt het
schadeherstelbedrijf alle instrumen-
ten om kleine schades snel en goed-
koop te repareren. Dat levert nieuwe
klanten op.

De 3750S is met recht een ultrapro-
ductieve blanke lak. Geen uitdamp-
tijd, in 1,5 laag te spuiten en na
geforceerde of infrarooddroging di-
rect te polijsten.

len, komt Sikkens Autolakken te-
gemoet met Autoclear LV Supe-
rior Accelerator. Deze speciale
toevoeging verbetert de droging
en doorharding van Autoclear LV
Superior. Het gaat minder snel
dan met de UV-techniek, maar de
blanke lak is toch binnen 15 mi-
nuten droog. Flink sneller dus
dan met een conventionele Auto-
clear met een relevante energie-
besparing als extra bonus. �
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Standox realiseert 
tot 70% tijdwinst

Werken met dit supersnelle UV-
systeem vergt een investering
van 5.585 euro. Daarvoor krijgt
men een UV-lamp, een UV-be-
schermkap, een Sata mini Jet
spuitpistool en beschermende
kleding. Het lijkt een flink be-
drag, maar de besparing in ar-
beidsuren is dermate groot dat
bij voldoende microrepairs de in-
vestering snel lonend is. We heb-
ben het bewust over microrepair,
want het Standoflash UV-systeem
is geschikt voor reparaties tot A4-
formaat. Dat er een kwalitatief
hoogwaardige reparatie mee uit-
gevoerd kan worden, bewijst de
recent verkregen goedkeuring

van Mercedes-Benz.
Schadebedrijven kunnen ook tijd-
winst boeken met de fotospec-
trometer Genius+ van Standox. In
vergelijking met het gebruik van
de bekende color box levert deze
kleurmeter een tijdbesparing van
10 minuten per schade-auto op.
De Genius+ meet de lakkleur op
de auto elektronisch onder drie
verschillende hoeken. Vervolgens
wordt de verzamelde informatie
ingelezen in Standowin en ver-
taald naar een passende kleurfor-
mule. Zonder zo’n slimme com-
puter is het bepalen van het
juiste kleurrecept een tijdrovend
proces. �

Met het complete Standoflash UV-
programma, bestaande uit plamuur,
filler en blanke lak, zijn reparaties tot
A4-formaat ultrasnel te klaren.

De Genius+ meet de kleur van de
auto onder drie verschillende hoe-
ken. Vervolgens stelt de computer de
juiste kleurformule vast. Het resul-
taat van deze automatisering: 10 mi-
nuten tijdwinst per schade-auto.

Dat er ook zonder speci-
ale droogtechnieken
tijdwinst geboekt kan
worden, bewijst R-M
Autolakken met Chro-
nolux CP. Dit is een snel-
drogende blanke lak,
geschikt voor kleine en
middelgrote reparaties.
Bij een vriendelijke tem-
peratuur van 60 graden
droogt Chronolux CP in
15 tot 20 minuten. Bij
een traditionele blanke
lak is daarentegen een droogtijd
van 30 minuten gebruikelijk. R-M
roemt ook de eenvoudige ver-
werking en het ontbreken van
uitdamptijd.
R-M Autolakken onderwierp on-
langs Autoschade Goudswaard in
Zwijndrecht aan een TopScan-be-
drijfsonderzoek. Dit leverde on-
der meer het advies op dat dit
schadeherstelbedrijf veel tijd zou
kunnen besparen door bij een

R-M wint tijd met 
sneldrogende blanke lak

 Geen ingewikkelde droog-
technieken, maar wel 15
minuten tijdwinst per re-
paratie: de sneldrogende
blanke lak Chronolux CP
van R-M Autolakken maakt
het mogelijk.

deel van het werk over
te stappen op de snel-
drogende blanke lak
Chronolux CP. Nauwge-
zet rekenwerk toonde

aan dat de stooktijd per dag met
45 minuten teruggebracht kon
worden. Een bijkomend voordeel
is dat Chronolux CP in één ar-
beidsgang is aan te brengen, in
plaats van de twee lagen die ge-
bruikelijk waren. Dat resulteerde
nog eens in 30 minuten tijdwinst
per dag. Het wekt geen verba-
zing dat Autoschade Gouds-
waard de adviezen in praktijk
heeft gebracht. �

   Spies Hecker biedt 
complete UV-speedrepair
Met een dekking in 1,5 laag zon-
der tussentijds uitdampen en
korte droogtijden, weet Spies
Hecker het schadebedrijf op snel-
heid te houden. We hebben het
dan over het ‘gewone’ laksys-
teem. Gaat het om kleine scha-
des, dan biedt het complete
UV-systeem van Spies Hecker uit-
komst. Het bestaat uit een pla-
muur, primer en blanke lak die
uitharden onder invloed van ul-
traviolet licht uit een speciale UV-
lamp. Een complete reparatie is
binnen 30 minuten gefikst, terwijl
dit met infrarooddroging ruim
een uur kost.
Er wordt gebruik gemaakt 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 las-
scherm). Net zoals bij laslicht,
moet je er niet zonder speciale
bril inkijken. De UV-plamuur be-
staat uit één component en heeft
dus een onbeperkte potlife. Ook
de primer is een 1K-product.

Tijdwinst weet Spies Hecker ook
te realiseren met de ColorDialog
Spectro, een fotospectrometer
die de lakkleur van de auto onder
drie hoeken meet. Met het bijbe-
horende CRplus-programma se-
lecteert de computer de beste
match uit 70.000 formules. De
juiste mengformule kan direct
doorgestuurd worden naar de
weegschaal. Dat spaart in verge-
lijking met het traditionele kleur-
selectieproces vele minuten per
auto en de berekende kleurfor-
mule is bovendien nauwkeuriger.
Maar Spies Hecker-importeur Me-
talak brengt niet alleen met inno-
verende laksystemen en appara-
tuur vaart in het schadeherstel.
Men weet maar al te goed dat
het complete schadeherstelproces
geoptimaliseerd moet worden
om de productiviteit, bezettings-
graad en efficiency te verbeteren.
Het Totaal Ondersteunings Plan
(TOP) is daarbij een praktische
hulp. �

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.

Met een compleet UV-systeem,
bestaande uit een UV-plamuur,
UV-filler en UV-blanke lak vestigt
Standox een waar snelheidsre-
cord. De ééncomponentplamuur
droogt met UV-licht in minder
dan 45 seconden, de spuitklare
primer filler is zelfs na 30 secon-

den al klaar voor verdere bewer-
king en de 2K-blanke lak is ook
droog terwijl u wacht. Met dit
complete Standoflash-program-
ma zijn tijdbesparingen tot wel
70% te realiseren. Ook de mate-
riaalbesparing is een voordeel.
Dankzij een extra hoog vastestof-
gehalte kan met minder materi-
aal worden volstaan. Omdat de
Standoflash-producten alleen uit-
harden onder invloed van UV-
licht, zijn ze lang houdbaar.
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PPG spaart tijd én materiaal
De P190-6659 HS Plus Express
Clear, is een blanke lak die zijn
naam eer aandoet. De door Nexa
Autocolor (van PPG) ontwikkelde
blanke lak voor kleine reparaties
droogt in 15 minuten en met toe-
voeging van de Express Thinner
zelfs binnen 10 minuten. Tel uit
je winst! De blanke lak is in één
arbeidsgang aan te brengen,
zodat niet alleen tijd maar ook
materiaal wordt bespaard.

Tijdbesparing kreeg ook aan-
dacht bij de ontwikkeling van
Aquabase Plus, de tweedegene-
ratie watergedragen lak van
Nexa Autocolor. Voorbeelden zijn
een eenvoudig fade-out proces,
de Spectral Grey-ondergrond die
de dekkracht van de aflak verbe-
tert en de Variant Deck-stalenbi-
bliotheek. Die bestaat uit stalen
die gespoten zijn met de daad-
werkelijke mengkleuren van de

mengmachine. Daarmee is een
perfecte kleurovereenkomst ge-
garandeerd en gaat geen arbeids-
tijd verloren met het zoeken en
bijtinten van de kleur.
Dit stalensysteem kan uitgebreid
worden met een barcode-scanner.
Die leest de barcode achterop het
staaltje en geeft de juiste infor-
matie door aan de TouchMix, het
computergestuurde kleurzoeksys-
teem dat het mengen van de
juiste kleur flink versnelt.
Nog een snelheidsverhogend ap-

Glasurit: van infrarood tot UV
Bij Glasurit is de ontwikkeling
van een compleet UV-systeem in
volle gang. Glasurit heeft eerst
goed huiswerk gedaan. Men
kiest bij spotrepair en deelrepa-
raties voor de ‘vriendelijke’ UV-A
technologie. Dat vereist geen bij-
zondere beschermingsmaatrege-
len, wat bij UV-B wel nodig is.
Praktischer dus en veiliger. Het
UV-systeem van Glasurit zal be-
staan uit een plamuur, grondlak
en blanke lak.
Naast dit UV-systeem voor kleine
reparaties ontwikkelt Glasurit
een UV-laksysteem voor toepas-

sing in een volledig afgesloten
spuitcabine die tijdens de dro-
ging niet toegankelijk is. Het
wachten is nog op een vol-
doende aanbod aan professio-
nele UV-equipment.
Glasurit heeft inmiddels al ruime
ervaring met een andere snel-
heidsverhogende droogtechniek:
infrarood. Men werkt nauw
samen met Hedson Technologies,
leverancier van IRT-infrarood-
droogsystemen. Het kortegolf-
systeem is vooral bedoeld voor
spotrepair en deelreparaties. Al-
leen het gedeelte dat gedroogd
moet worden, wordt verwarmd.
Dat levert bijna 60% energiebe-
sparing op. De droogduur is ge-
middeld een derde van de
conventionele verwarmingsme-
thode (plamuur 3-4 minuten,

grondlaag 5-8 minuten, aflak 7-
11 minuten, watergedragen ba-
sislak 4-5 minuten). Dankzij de
forse tijdwinst is de investering in
infraroodapparatuur binnen één
tot anderhalf jaar terugverdiend.
Nog een tijdwinstpakker: het
Color-Profi-kleurzoeksysteem,
met duizenden gespoten stalen.
Het systeem is dermate compleet
en overzichtelijk, dat het per
doorgang 15 minuten tijd be-
spaart.
Glasurit benadrukt dat verhoging
van de doorloopsnelheid in het
schadebedrijf veel om het lijf
heeft. Met innoverende produc-
ten en apparatuur alleen ben je
er niet. Doorgaans valt veel winst
te boeken in het optimaliseren
van het productieproces. Daarin
staat de schadehersteller niet al-
leen, want Glasurit biedt onder-
steuning met de dienst ‘Proces-
optimalisatie’. Die legt de vinger
op de zere plek en zet de bevin-
dingen om in praktische actie-
punten die de efficiency enorm
kunnen verhogen. � 

Ideaal voor spotrepair en deelrepara-
ties: mobiele infrarooddrogers. De
droogtijd wordt enorm verkort en
het energieverbruik gaat fors om-
laag.

Prachtig nietwaar! Met zo’n infra-
roodboog is de auto snel uit de
spuitcabine. De cabine kan zodoende
veel meer doorgangen aan.

Autolakken
op het 
internet
DuPont, www.dupontrefinish.nl
Glasurit, www.nl.glasurit.com
PPG Nexa Autocolor, 
www.ppgrefinish.com
R-M Autolakken, www.rmpaint.nl
Sikkens, www.autolakken.nl
Spies Hecker, www.metalak.nl
Standox, www.standox.nl

Voor het drogen van UV SpeedPrime
gebruikt PPG een UV-lamp die vrijwel
onschadelijk UV-A licht uitstraalt. Dat
vereist geen uitgebreide bescher-
mingsmaatregelen.

Met de Prophet II is het bepalen van
de juiste kleur kinderspel. Hij meet

de autokleur onder vijf verschillende
hoeken, waardoor een zeer nauwkeu-

rige kleurformule ontstaat.

paraat is de Prophet II, een foto-
spectrometer die de autokleur
volautomatisch meet onder vijf
verschillende hoeken. De Shop-
watch-kleurensoftware zoekt er
vervolgens het juiste recept bij.
Speciaal voor spotrepair ontwik-
kelde Nexa Autocolor P110-5000
UV SpeedPrime, een watergedra-
gen primer die supersnel droogt
met UV-licht. Dat duurt slechts
twee minuten, dus 30 minuten
sneller dan infrarood en 45 minu-
ten sneller dan drogen in de
spuitcabine. Er wordt gebruik ge-
maakt van een speciale 250W UV-
lamp die vrijwel onschadelijk UV-
A licht voortbrengt. Nog een
voordeel: er is geen etch- en/of
kunststofprimer nodig. Dat spaart
tijd én materiaal. �

Snel gereedschap voor de mengka-
mer: de TouchMix, die het aanmaken
van de juiste kleur aanzienlijk ver-
snelt. Ook de minder ervaren PC-ge-
bruiker is er onmiddellijk mee
vertrouwd.
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