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TECHNIEK

In eerdere nieuwsartikelen van AD 

Chemicals in dit blad heeft u gelezen 

dat AD op dit moment een zeer inno-

vatieve techniek introduceert om de 

verbeteren. Te weten, Cleaner MM31, 

een product waar na een mechani-

sche voorbehandeling (zoals stralen 

of schuren) in 1 stap wordt gereinigd/

ontvet, en corrosiebescherming en 

verbeterde lakhechtingseigenschap-

pen worden toegevoegd. Om dit pro-

duct succesvol te introduceren in de 

Belgische markt heeft AD het team 

uitgebreid.

CLEANER MM31 WINT 

SNEL MARKTAANDEEL IN 

TRAILERBOUWSECTOR

AD Chemicals is inmiddels met Cleaner 

vooraanstaande Europese trailerbouwers 

die het product succesvol inzetten. Door 

de uitstekende zoutsproeiresultaten en 

eenvoudige applicatieprocedure verwacht 

AD met dit product ook in België de no-

dige interesse te kunnen wekken. 

De eigenschappen op een rij:

het aanbrengen van een volwaardige 

chemische voorbehandeling

-

bruiken op staal, verzinkt staal, alumi-

nium, magnesium, RVS, ed.

-

proces door een gebruiksvriendelijk en 

niet-agressief middel waardoor mede-

werkers niet langer worden blootge-

steld aan schadelijke stoffen

Cleaner MM31 zorgt voor verbeterde 

hechting van de aan te brengen poe-

dercoating of natlaklaag en verhoogt de 

corrosiebescherming

-

ducten, witroestbescherming op zink, 

verbeterde corrosieweerstand van 

blank aluminium

(overstandtijd) tot 48 uur mogelijk

dan de eisen van internationale kwali-

teitsstandaarden FROSIO, NACE, GSB, 

Qualicoat en Qualisteelcoat.

NIEUW CHEMISCH  

SPECIALIST VOOR DE  

BELGISCHE MARKT

Sinds 1 januari is ing. John van Schaijk als 

specialist gestart in de functie van Sales 

& Process Engineer. Met zijn ruime erva-

ring en enthousiasme voor chemie is hij 

een gesprekspartner op hoog niveau voor 

geïnteresseerden. Zo kan hij procesbreed 

met de klant meedenken. Naast kennis van 

werktuigbouwkunde en procesoptimalisa-

tie waardoor hij klanten kan adviseren om 

het maximale uit hun proces te halen qua 

John heeft een achtergrond op het gebied 

van lijmen en coatings in de chemische 

sector. John zegt: “De klant staat voorop. 

Met het delen van mijn kennis over che-

mische processen vormen de klant en ik 

een team waarin de wisselwerking belang-

rijk is. Wij creëren met alle betrokkenen 

een klimaat waarin wij vanuit AD Che-

micals meedenken en met een passend 

eindresultaat de klant kunnen bedienen.” 

John heeft een groot netwerk binnen de 

oppervlaktebehandelende industrie, van 

-

dat hij ketenoverstijgende oplossingen kan 

bedenken.
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