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THEmamilieu en regelgeving in De oPPervlaKteBeHanDeling

vernieuwde ijzerfosfateringspro-
ducten, stikstof- en molybdaatvrij, 
vlarem proof  
Optimaal reinigen en ontvetten, afgewerkt 
met een corrosiewerende en lakhechting 
verbeterende ijzerfosfaatlaag. Dat is wat 
de productgroep Decorrdal van Kluthe 
Benelux - producent en leverancier van 
chemische producten en procedés voor 
oppervlaktebehandelingen - doet voor de 
metaalbranche. De nieuwste productont-
wikkelingen voldoen aan de laatste richt-
lijnen ten aanzien van milieu en afvalwater 
volgens VLAREM-wetgeving in België.

eConomisCH in  
geBruiK

De Decorrdal ijzerfosfateerprocessen zijn 
zowel voor dompel-, sproei-, als hogedruk-
applicatie beschikbaar, waarbij de meest 
voorkomende vervuilingen, bewerkings- 
en conserveringsoliën snel en effectief 
worden verwijderd. Decorrdal vormt op 
staal een corrosiewerende ijzerfosfaatlaag, 
die een basis vormt voor de meest voor-
komende natlak- en poedercoatsystemen.
Met het gebruik van Decorrdal wordt een 
economisch verantwoord en betrouwbaar 
proces verzekerd, dat voor continuïteit in 
de productie zorgt.

lange BaDstanDtijD

De samenstelling van de Decorrdal 40-se-
rie garandeert in de praktijk een lange tot 
zeer lange badstandtijd. De toegepaste 
tensiden laten automatische olieverwij-
dering toe, waardoor de kosten voor het 
badonderhoud worden geminimaliseerd. 
Deze tensiden zijn volledig biologisch af-
breekbaar en al werkzaam vanaf kamer-
temperatuur.

goeD aFsPoelBaar

Na enkele minuten inwerktijd dient de 
overtollige badvloeistof door middel van 
spoelen met water te worden verwijderd 
alvorens de onderdelen worden gedroogd 

en gelakt. De Decorrdal 40 serie biedt 
een uitstekende afspoelbaarheid. Voor 
maximale kwaliteit worden de onderdelen 
tenslotte nog een keer met gedeminera-
liseerd water nagespoeld waardoor geen 
zouten uit het leidingwater meer op het 
oppervlak aanwezig zijn.

BetrouwBare  
Corrosiewering

Met de Decorrdal 40-serie voorbehan-
delde metaaloppervlakken zijn uitstekend 
tegen corrosie beschermd. Afhankelijk van 
het toegepaste laksysteem wordt 240 tot 

480 uur zoutsproeitest volgens NEN EN 
ISO 9227 behaald.

resPeCt voor Het 
milieu

De Decorrdal 40 serie is vrij van zware 
metalen en is volledig biologisch afbreek-
baar. Vanwege de steeds strengere eisen 
op het gebied van milieu en afvalwater, 
heeft Kluthe stikstofarme en stikstof- en 
molybdaatvrije metaalvoorbehandelings-
producten en processen ontwikkeld:

• Decorrdal 42/80: stikstofarm
• Decorrdal 42/95: stikstofvrij
• Decorrdal 40/82: molybdaatvrij

Het spoelwater kan in het algemeen na 
analyse naar het riool of oppervlaktewa-
ter worden geloosd. De afgewerkte bad-
vloeistof wordt allereerst geneutraliseerd 
en de olieverontreiniging moet worden 
verwijderd. Hierna wordt bepaald of de 
geneutraliseerde en olievrije vloeistof naar 
het riool of oppervlaktewater mag wor-
den geloosd. 
De analyseresultaten dienen te worden 
getoetst bij rioollozing aan VLAREM II ar-
tikel 4.2.2.3.1 en artikel 4.2.3.1. Bij lozing 
op het oppervlaktewater dient te worden 
getoetst aan VLAREM II artikel 4.2.2.3.2, 
artikel 4.2.2.1.1 en artikel 4.2.3.1.
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