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Diverse industriële bedrijven zijn op 

zoek naar een langdurig betrouwbare 

coating die hun producten gedurende 

jaren fris en corrosievrij houdt. Veelal 

wordt hiervoor een meerlagen coa-

tingsysteem gekozen. Met een ther-

moplastische coating bekomt met in 

1 laag van 400µ echter al een jaren-

lange zekerheid!

Van Os-Duracoat N.V. is reeds sedert 

1968 als looncoater bezig met het pro-

bleem van corrosiewering, niet enkel met 

thermohardende coatings maar vooral 

ook met thermoplasten. Sedert 1995 
® ingezet daar 

waar de eisen net iets hoger liggen en 

waar corrosie ècht een probleem is, denk 

maar aan offshore, bruggenbouw, bagger-

schepen, staalconstructies aan de kustlijn, 

stalen elementen in de hoogbouw.

-

-

voorzien om in een 4 of 5 lagen natlaksys-

teem gecoat te worden. De testresultaten 

(zeer hoge UV bestendigheid, C5-M certi-
® X60 waren 

zo doorslaggevend voor de eindklant dat 

we de brug mochten afwerken in een op 

maat gemaakte NCS kleur die de architect 

-

bij corrosiewering belangrijk is maar waar 

er minder kans op beschadiging is, wordt 

als op eventueel thermisch verzinkt mate-

riaal (als de klant dit vraagt). Dit gebeurt 

meestal door wervelsinteren waarbij het 

voorbehandelde en opgewarmde stuk in 

een wervelsinterbed gedompeld wordt 

waardoor alle moeilijk te bereiken hoek-

jes en kantjes perfect bedekt worden met 

een 400 à 500µ dikke thermoplastische 

kunststof, bijvoorbeeld op kabelladders en  

geleidingen voor krachtcentrales aan de 

kust. Deze coating biedt een alternatief 

voor roestvrij staal.

Kortom, thermoplasten zijn een alternatief 

voor het merendeel  van de meerlagen-

systemen die op de markt zijn. Door het 

gemakkelijk voor te bereiden substraat en 

de éénlagige bescherming van 400-500µ 

zijn ze niet alleen mooi en resistent aan 

alle weerstypes maar ook elektrisch isole-

rend, slijtvast, kleurvast en goed chemisch 

bestendig. De hoge elasticiteit (460%), en 

-

gens ISO 12/944-6 en van het drinkwa-

deze coating kan ingezet worden voor het 

coaten van buisleidingen en toebehoren. 

Deze coating is  een stevige allrounder! 
® is verkrijgbaar in diverse 

standaardkleuren maar ook maatkleuren 

zijn mogelijk.
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