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OPPERVLAKTEBEHANDELING TEN TIJDE VAN CORONATHÈME

Bacteriedodende coatings 
Het zijn vreemde tijden: social distancing, 

mondmaskers, plexi-schermen, ontsmet-

tingsgels, quarantaine...  De smetvrees is 

alom.

Daarom is het niet onlogisch dat een 

reeds gekende technologie opnieuw vol-

op in de belangstelling staat.  De antibac-

teriële coatings (merknaam Sterilcoat AM) 

worden weer zeer interessant voor tal van 

projecten.  

Antibacteriële poederlakken garanderen 

een hoge reductie van een breed spec-

trum van micro-organismen zoals bacte-

riën, schimmels en gisten, van zodra deze 

in contact komen met het oppervlak.  

Zelfs de antibiotica-resistente bacteriën, 

Superbugs genaamd (bv MRSA), worden 

genadeloos vernietigd. 

In bijgaande tabel ziet men de aangroei 

van de bacteriepopulatie op een conven-

tionele coating en de reductie hiervan op 

een antibacteriële coating.  Op een sterie-

le coating kunnen bacteriën niet overleven.

 De testen worden gedaan met de meest 

‘populaire’ bacteriën maar gelden voor 

een zeer uitgebreid spectrum van micro-

organismen. 

De antibacteriële activiteit werd boven-

dien getest na 500 uur onderdompeling in 

kokend water en na een reeks reinigings-

beurten volgens standaardprocedures. De 

activiteit van het antibacteriële additief 

blijft onaangeroerd bij temperaturen tot 

ver boven 300°C en een pH waarde tus-

sen 1 en 13, wat ruim buiten het bereik van 

poederlak ligt.  Uit deze versnelde testen 

kan afgeleid worden dat de reductieactivi-

teit minstens 5 jaar, maar zeer waarschijn-

lijk meer dan 10 jaar gewaarborgd blijft. 

Antibacteriële poeders zijn verkrijgbaar 

in elke gewenste kleur, glans en textuur 

zowel voor binnen- als buitentoepas-

sing  en vinden hun toepassing in onder 

-

len, handgrepen en -rails, toilet- en badka-

merscheidingswanden en allerlei andere 

oppervlakten die ontvankelijk zijn voor 

bacterie-besmetting.

Deze bacteriedodende poederlakken zijn 

bovendien conform de vereisten voor 

voedingscontact (EPA, FDA, NSF,…) en 

kunnen dus ook gebruikt worden in bij-

voorbeeld industriële keukens, bakkerijen, 

restaurants e.d.

Het aanbrengen van de lak is identiek aan 

deze van de gewone, conventionele poe-

derlakken.

ANTI-VIRUS
Het Chinese automerk Geely kondigde 

recentelijk nog aan om bacterie- en virus-

vrije auto’s te gaan ontwikkelen.  Een trend 

die waarschijnlijk niet meer omkeerbaar is.

Protech-Oxyplast werkt in versneld tem-

po aan een upgrade van Sterilcoat  met 

antivirus eigenschappen en is ervan over-

tuigd hierin zelfs op korte termijn resultaat 

te boeken.  

De wereld zal er niet meer hetzelfde uit-

zien na dit Coronatijdperk.

Protech-Oxyplast
Karl Pinti
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THEMATRAITEMENT DE SURFACE AU TEMPS DU CORONAVIRUS

Helmut Fischer zet in op online 
kennisverspreiding 
Vanwege reisbeperkingen en andere 

maatregelen zijn vele evenementen ver-

plaatst of afgezegd. Dit is een uitgelezen 

kans om kennis te vergaren via online 

trainingen en webinars. Helmut Fischer or-

ganiseert de komende tijd diverse online 

evenementen waaraan u vrijblijvend kunt 

deelnemen. Deze worden steeds gepubli-

Alle trainingen zullen worden gegeven in 

de Engelse taal.

Thema: kalibratie en controle van tac-

tiele laagdiktemeters:

Een regelmatige controle met ijkfolies is 

essentieel om de goede werking van een 

meetinstrument aan te kunnen tonen. Een 

betrouwbare meter verloopt niet uit zich-

zelf, maar er kunnen andere redenen zijn 

om toch een kalibratie uit te voeren zoals 

de geometrie van uw werkstuk of afwij-

kende eigenschappen van het basismateri-

aal.  Dit webinar vindt plaats op 17-6-2020 

om 15:00.

 

Thema: kalibratie en monitoring van 

Xray instrumenten (ED-XRF):

XRAY instrumenten zijn doorgaans erg 

stabiel, echter de juiste werking kan enkel 

worden aangetoond met bij voorkeur her-

leidbare standaarden. Leer hoe en waarom 

de kalibraties worden uitgevoerd met nut-

tige tips tijdens het webinar op 24-6-2020 

om 15:00.

Thema: data export en rapportage bij 

tactiele laagdiktemeters:

Het opschrijven of handmatig intypen 

van gemeten waardes is niet meer van 

deze tijd. De kans op fouten bij de nota-

tie is groot, er gaat veel tijd verloren en 

het risico op ongewenste maar bewuste 

aanpassingen van de meetwaarden is aan-

wezig. Leer hoe de meetwaardes kunnen 

worden geëxporteerd naar een rapporta-

gesoftware of naar Excel bij het webinar 

op 1-7-2020 om 15:00.

 

Thema: meetrapporten en documen-

tatie voor Xray instrumenten:

Maak indruk op uw klanten met een mooi 

en verzorgd meetrapport, voorzien van 

o.a. statistische gegevens, ordernummers, 

klantnamen, uw bedrijfslogo en een afbeel-

ding van het gemeten product. Volg daar-

voor het webinar op 8-7-2020 om 15:00.

Helmut Fischer Meettechniek BV
Johan Nieuwlandsi


