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THEMA

Kan het zonder conversielaag?

Chemetall is sinds verschillende jaren 
onderzoek en ontwikkeling aan het 
doen om een vereenvoudigd coating 
proces te ontwikkelen. Een proces 
dat niet langer een separate conver-
sie-laag voor duurzame corrosiebe-
scherming nodig heeft.

NEW COATING TECHNO-
LOGIE NCT

Deze nieuwe technologie - NCT - is een 

corrosiebeschermend systeem ontwikkeld 

voor staal. Het revolutionaire proces com-

bineert de voorbehandeling en grondlak in 

één stap. Corrosie van binnenuit is daar-

mee opgelost omdat deze coating zowel 

op buiten- als binnenzijde een volwaar-

dige en egale laag aanbrengt, inclusief holle 

ruimten en daarnaast een volledige dek-

king van de kanten. Dit is iets waar andere 

technieken geen oplossing voor hebben.  

LAGERE KOSTEN EN ENER-
GIEVERBRUIK

Door de unieke combinatie van voorbe-

handeling en grondlak in één formule, zijn 

er meervoudige besparingen te realiseren. 

Er is vooreerst geen elektriciteit nodig om 

de afzetting van de lak te bewerkstelligen. 

Ook temperatuurcontrole is niet meer 

nodig. Het NCT-dompelbad heeft enkel 

voldoende bad beweging nodig tijdens 

het productieproces. Hierdoor is de beno-

digde installatie eenvoudiger, met minder 

baden, minder water en minder elektrici-

teit.  Het systeem garandeert minder dan 

-

kende resultaten. 

Is er een hogere beschermingsgraad nodig 

dan kan NCT gecombineerd worden met 

een zinkfosfaat voorbehandeling. In dat ge-

aangebracht in een eenvoudig dompel-

proces zonder elektriciteit of verwarming. 

-

minuten, welke in één stap samen met de 

toplaag kan worden uitgebakken. 

NCT (ook wel ODC genoemd) is een 

coating die in tegenstelling tot elektro-

coating stroomloos wordt aangebracht en 

waarbij een aantal voordelen in de per-

formance zichtbaar zijn. Dit is een proces-

vereenvoudiging en zorgt voor een sterke 

reductie van energieverbruik, grondstoffen, 

operationele kosten en investeringen. Dit 

proces levert een verduurzaming van het 

behandelde materiaal op, omdat de bin-

nenzijden uniform worden beschermd en 

kantenroest sterk wordt gereduceerd.  

Deze unieke coatingtechnologie komt 

tegemoet aan de vraag van coaters naar 

processen met lagere kosten en lager 

energieverbruik. Tijdens uitgebreide pi-

loottesten op bestaande installaties is be-

wezen dat er gegarandeerde stabiliteit en 

reproduceerbaarheid wordt bereikt. Na 

het reinigen en/of beitsen van de onder-

delen wordt de NCT-laag aangebracht 

door eenvoudige onderdompeling in één 

duurt ongeveer één minuut. Momenteel 

kan NCT in de praktijk worden toegepast 

staal wordt gewerkt.

 

UITSTEKENDE  
EIGENSCHAPPEN

-

ledig coaten van poriën of capillairen. De 

binnenzijden van de behandelde delen 

worden egaler en uniform gecoat, waar-

door deze techniek een alternatief kan 

zijn voor verzinking. Het NCT-procedé is 

eenvoudiger in-house te integreren in een 

productieproces dan verzinking, wat grote 

logistieke voordelen brengt. Daarnaast 

wordt het hergebruik van gecoate mate-

rialen aan het einde van hun levensduur 

eenvoudiger als er geen verzinking aanwe-

zig is, welke een positieve bijdrage levert in 

duurzaamheid.

TOEKOMST

Het NCT proces is ondertussen industri-

eel bij verschillende bedrijven in binnen- 

en buitenland in gebruik, die in het bezit 

Construction & Equipment) industrie zijn 

ook gerealiseerd. De ontwikkelingen gaan 

verder. We werken aan lagere moffeltem-

peraturen en de toepasbaarheid op ande-

re metalen. Kortom deze technologie zal 

de duurzaamheid van het coatingproces in 

de komende jaren naar een ander niveau 

te tillen. 
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