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THEMANIEUWE TRENDS IN ORGANISCHE COATINGS

gende additieven, Materia Nova voor 

de functionalisering van klei als innove-

rende anticorrosiepigmenten, geopti- 

maliseerd in samenwerking met FLA-

MAC. Toevoeging van de additieven zal 

de verbetering van de eigenschappen 

van de verven mogelijk maken om ge-

lijkwaardige prestatieniveaus als oplos-

middelhoudende producten te bereiken.

wordt uitgevoerd door Materia Nova in 

samenwerking met UMET en FLAMAC 

via het gebruik van hogedebiet tools 

voor de automatisering en de optima-

lisering van de formulatie.

prestaties van de verf aangebracht op 

verschillende ondergronden represen-

tatief voor hun eindgebruik zal worden 

uitgevoerd door FLAMAC, Materia 

Nova en CREPIM.

-

schillende niveaus geëvalueerd: door alle 

partners betrokken bij de synthese of 

formulering van producten.

gebeurt gemeenschappelijk door alle 

onderzoekspartners met actieve onder-

steuning van VOM (Belgische vereniging 

van oppervlaktebehandelingen) en de 

IAR-pool (pôle de bioéconomie, Grand-

Est et Hauts de France).

Het WBDURAPAINT-project zal wor-

den gepresenteerd op de beurs 

EUROFINISH+MATERIALS op 15 en 16 

mei 2019 (stand 83).

Een truck vol met protective  
coating apparatuur! 
In de afgelopen jaren heeft WAGNER een 

uiterst compleet programma verfspuitap-

paratuur ontwikkeld voor de Offshore en 

Protective Coating markt. 

Om dit te tonen aan de benoemde mark-

ten heeft WSB in samenwerking met 

WAGNER Duitsland een heuse ‘Protec-

tive Coating Truck Tour’ ontwikkeld. Een 

tour waarbij de WAGNER apparatuur ge-

toond wordt aan de gebruikers uit deze 

markten. Op die manier krijgt iedereen 

volledige impressie van het complete PC- 

gamma van WAGNER. 

In de maand oktober 2018 toerden WSB 

Finishing Equipment in België. 

Onder het motto ‘Samen Sterk’, heeft 

WSB, naast het belangrijke WAGNER 

gamma, eveneens de noviteiten van de 

merken SATA en RUPES gecombineerd 

tijdens het bezoek. Merken met een scala 

aan noviteiten waarbij minder energiever-

bruik, verfbesparingen en ergonomie cen-

traal staan. 

Kwaliteit werd getoond! Bedrijven leren 

niet alleen de  producten maar ook de 

mensen achter WSB kennen! 

WSB Finishing Equipment
Janneke Hellemai

POEDERCOATING ZIT IN ONZE GENEN. AL 30 JAAR.

WAAR KWALITEIT HET BELANGRIJKSTE IS

Compleet gamma poedercoatings met korte levertijden
Speciale producties voor kleine en grote volumes

Geoptimaliseerde poedercoatings voor elke toepassing
Rendementsverbetering door proces- en productoptimalisatie
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