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NOUVELLES TENDANCES EN MATIÈRE DE REVÊTEMENTS ORGANIQUESTHÈME

Ultraduurzame toplagen:
is er kleur voorbij de polyurethaan 
horizon?
Tot aan het begin van deze eeuw was er 
bij veel bouwheren, in Europa dan toch, 
weinig langetermijnvisie wat betreft de 
algemene Life Cycle Cost van structuren. 
Bij de conservering van nieuwbouw- of 
onderhoudsprojecten werd veelal niet 
verder gedacht dan de standaard 10 jaar 
aannemingsgarantie.

Stilaan werd echter een groeiend belang in 
meer duurzame coatingproducten erkend. 
De drijvende factoren zijn onder meer 
strengere gezondheids- en milieueisen  
(oppervlaktevoorbereiding, applicatie, af-
valverwerking, …). Maar vooral een stre-
ven naar het reduceren van (veelal hoge) 
onderhoudskosten en ook een goede 
image branding blijft een medebepalende 
factor.

LANGERE LEVENSDUUR

In het voorbije decennium merkte ook 
SCICON worldwide een groeiende vraag 
naar ‘optimalisatie van de Life Cycle Cost’. 
Vragen van levensduurtes voor conser-
veringssystemen van 20 tot 30 jaar, uiter-
aard liefst met zo min mogelijk onderhoud, 
waren daarbij niet vreemd.  Met de klas-
sieke epoxy/polyurethaan systemen is 
die levensverwachting echter nog amper 
haalbaar. De onderliggende lagen kunnen 
dan wel helpen om in de buurt te komen, 
maar zelfs de beste polyurethanen zullen 
het lastig hebben om dergelijke termijn uit 
te zingen.

Daarenboven wordt met de nieuwe up-
date van ISO 12944 (2018) nu voor het 
eerst ook een ‘Very High Durability’ duur-
zaamheidsklasse toegekend aan industri-
ele natlaksystemen, wat neerkomt op een 
‘verwachte levensduur’ (tot eerstvolgende 
groot onderhoud) van maar liefst MEER 

En om dat te kunnen faciliteren erkent de 
‘Europese bijbel van de corrosiebescher-
ming’ nu ook het gebruik van ultraduurza-
me toplagen: “In addition to polyurethane 
technology, other coating technologies 
may be suitable, e.g. polysiloxanes, poly-

LIFE CYCLE COST

Tegelijkertijd worden bouwheren zich stil-
aan ook bewuster van de totale Life Cycle 
Cost van een structuur en dringt het beter 
door dat “een beter conserveringssysteem 
vanaf het begin minder onderhoudskosten 
met zich meebrengt” en dus een verbeter-
de algehele Life Cycle Cost betekent. Dat 
zien ook wij elke keer als we de Life Cycle 
Cost analyse maken voor nieuwe, te bou-
wen of te ontwerpen infrastructuur.

Zit er dan een tegenstelling tussen deze 
levensduurverwachtingen (bouwheer/ISO 
12944/…) en wat de industrie momenteel 
kan aanleveren?

Helemaal niet, alleen blijkt men in Europa 
zeer conservatief wanneer het aankomt 

op het toepassen van nieuwe technolo-
gieën. Polysiloxanen hebben wel reeds een 
klein plaatsje in de markt veroverd, maar 
je kan amper van een doorbraak spreken. 
Ondertussen zijn (relatief) nieuwe techno-
logieën zoals polyaspartics en zelfs PVDF- 
en FEVE-toplagen zeker rijp voor toepas-
sing op industriële schaal.  Sterker nog, in 
andere werelddelen worden deze zelfs al 
ruim 15 jaar met succes toegepast.

We maakten een synthese van diverse 
technische artikels die in het laatste de-
cennium over dit thema gepubliceerd wer-
den in diverse vakbladen. Blijkt dat er best 
nog heel wat kleur te vinden is voorbij de 
polyurethaan horizon.

GESCHIEDENIS EN EVO-
LUTIE VAN ‘ULTRADUUR-
ZAME TOPLAGEN’

1. POLYSILOXANEN 
Niettegenstaande we voor de ontwikke-
ling van de eerste polysiloxaanverbindin-
gen helemaal moeten terug gaan naar de 
negentiende eeuw, is het pas sedert de 
jaren ’90 van de vorige eeuw dat ze op-
duiken in het werkveld. Al snel werden ze 
erkend als de betere van de polyurethaan-
toplagen met als voornaamste kenmerken:

-
ter glans- en kleurbehoud)

m.b.t. de laagdikte (zodat eventueel ook 
een tussenlaag kan worden geschrapt)

-
lijk overschilderbaar

-
middelde PU

De eerste drie eigenschappen leiden er-
toe dat ze tegenwoordig vooral gebruikt 
worden in ‘industriële toepassingen’.
Echter, daar waar de polysiloxanen in 
2010 nog erkend werden als ‘het neusje 
van de zalm’ op het vlak van ‘weatherabi-
lity’ worden deze producten sedertdien in 
een versneld tempo voorbijgestoken door 
nieuwe ontwikkelingen en technologieën, 

SCICON Worldwide
Gunnar Ackxi

Figuur 1 – Uittreksel uit ISO 12944-1 (2018)



vo
m

 in
fo

 0
9/

18

11

THEMANIEUWE TRENDS IN ORGANISCHE COATINGS

die bij ons nog amper hun intrede gedaan 
hebben, maar niet zelden reeds enkele de-
cennialang in andere werelddelen worden 
toegepast.

2. POLYASPARTICS 
Bayer Materials Science is één van de 
grote marktspelers die reeds geruime tijd 
zwaar ingezet hebben op de ontwikkeling 
van polyaspartics. Deze familie is een af-
geleide van de polyurea-producten en valt 
daar strikt genomen onder.
Ter vergelijking:

-
amines + alifatische polyisocyanaten

Ze worden gekenmerkt door:

gelijk(w)aardig of beter dan polysiloxa-
nen

VOC-vrij

µm) dus minder lagen in een coatingsys-
teem mogelijk

vochtigheid
-

bracht worden

Deze zijn dus zeker geschikt voor industri-
ele toepassing.

3. POLYVINYLIDENE-FLUO-
RIDE (PVDF)
Afgeleid van de ‘gemoffelde PVDF-coa-
tings’ bestaan deze momenteel zowel in 
watergedragen als solventgedragen ver-
sies, zij het voor deze laatste wel met hoge 

VOC gehaltes, dus minder milieuvriende-
lijk.
Overige kerneigenschappen zijn:

-
tings (natlak of poederlak) bieden ze 

opschakelt t.o.v. eerder vernoemde pro-
ducten

mogelijkheden

daardoor ook iets kwetsbaarder

Deze producten vinden meer toepassing 
in architecturale toepassingen dan in de 
algemene industrie.

4. FLUORETHYLENE VINYL 
ETHER (FEVE) 
AGC Chemicals is een vooraanstaande 
formulator van FEVE-gebaseerde harsen 
en rapporteert dat deze coatingtechnolo-
gie ontwikkeld werd in Japan reeds in de 
jaren ’70-’80 van de vorige eeuw.  

De lijst eigenschappen is ongeëvenaard:
-

digheid met ongenaakbare optische ei-
genschappen

weerstand alsook olie- en waterbesten-
dig

o lagere ‘time-of-wetness’ dus lagere 
corrosiviteit aan het oppervlak

-
liezen hun laagdikte bijna niet t.g.v. de-
gradatie, erosie, enz.

aangebracht om ook op industriële 
schaal ongekende duurzaamheid te be-
werkstelligen

-
ventgebaseerd geformuleerd worden, 
beide VOC-vrij.

Enkele ondertussen bekende FEVE-top-
lagen worden terug gevonden onder de 

Ondertussen blijken de FEVE-harsen zelfs 
vrij goed combineerbaar te zijn met an-
dere coatingtechnologieën. Zo zijn er te-

-
keld waarbij het FEVE-hars crosslinkt met 
een isocyanaatgroep om chemisch ver-
nette toplagen te krijgen met gelijkaardige 
UV-bestendigheid als FEVE-coatings, maar 
tegelijk ook extra eigenschappen als hard-
heid en een hogere corrosieweerstand 
bieden. 

FEVE-harsen worden zelfs vernet met si-
laangroepen (tot Silanol Functional FEVE-
resins) die qua performantie kunnen wed-

zonder de schadelijke isocyanaten. Bijge-

de performance van deze producten (t.o.v. 
urethanen).

Ook dit zal ongetwijfeld de weg openen 
naar meer coatingsystemen met een ‘zeer 
hoge duurzaamheid (  25 jaar)’, zelfs in de 
meest corrosieve omgevingen (C5 & CX).

Zo onbekend als ze in Europa zijn, zo 
bemind zijn ze in Japan. Daar worden ze 
reeds meer dan 15 jaar met succes aan-
gebracht op vele bruggen, waaronder de 
Akashi Straits Bridge, de langste hangbrug 
ter wereld, alwaar meerdere FEVE-topla-
gen werden aangebracht met het oog op 
een verwachte duurzaamheid van maar 
liefst 60 jaar! 

Niet enkel op laboschaal maar in reallife 
toepassingen worden ze reeds ruim 15 
jaar nauwlettend gevolgd en blijken ze 
geen enkele concurrentie te dulden. Zo 

slechts 1,1 µm laagdikte verloor (door 

Effect van relatieve vochtigheid op de uithar-
dingssnelheid van polyaspartics

Vergelijking UV-weerstand FEVE-coating t.o.v. een Polysiloxaan en Polyurethaan
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weathering) over een periode van 15 jaar 
t.o.v. 22-28 µm voor de daarmee vergele-
ken polyurethaan.

Het vertrouwen is zelfs dermate hoog dat 
het in Japan ondertussen een nationale eis 
is om alle bruggen te schilderen met FEVE-

-
mers genoemd.

UITDAGINGEN

Het artikel van Kurt Wood haalt alvast aan 
dat wellicht een volgende grote uitdaging 

‘very high durability toplagen’. 
 
Een uitdaging zal zeker ook zijn om de 
kwaliteit en vereiste levensduur alsook de 
daaraan verbonden parameters (kleur- en 

-
voor er momenteel nog geen echte indus-
trienormen voor handen zijn. Veel huidige 
‘accelerated performance testen’ zijn op 
heden nog gebaseerd op het testen van 
een wit gekleurde toplaag en zijn amper 
representatief voor andere kleuren.

Voorlopig stelt ook ISO 12944 geen ex-
tra eisen aan conserveringssystemen met 
zogenaamde ultraduurzame toplagen, toch 
niet op het vlak van weathering-resistance, 
glans- of kleurbehoud. Voor een CX (off-
shore) omgeving worden de performance 

requirements uit Norsok M-501 & ISO 
20340 wel doorgetrokken of overgeno-
men, echter blijft dit nog steeds op basis 
van een ‘high durability’ (15-25 jaar) maar 
echter nog geen ‘Very High Durability’ (  
25 jaar).

selectiecriteria ingebouwd die deze pro-
ducten extra in de markt helpen zetten.

VAN WELKE DUURZAAM-
HEID MOGEN WE STIL-
AAN DROMEN?

Materials en Performance gaf in 2003 
reeds aan dat levensduurtes van 20 tot 
30 jaar al geen uitzondering meer waren 
met de destijds beschikbare technologieën 
(Polysiloxanen). Ondertussen is dit met 
de nieuwere technologieën zoals poly- 
aspartics, PVDF-coatings en FEVE-top-
lagen reeds aantoonbaar geëvolueerd tot 
verwachte levensduurtes tussen 30 à 60 
jaar. Dit laat volledig nieuwe strategieën 
toe m.b.t. nieuwbouw- en/of onderhouds-
conserveringswerk.

Zo berekent Winn Darden (AGC Chemi-
cals) in een artikel hoe de Life Cycle Cost 
voor coatingsystemen afgewerkt met één 
of meerdere FEVE-toplagen kunnen gere-
duceerd worden met 33 tot 66 procent 

t.o.v. de klassieke systemen afgewerkt met 
een polyurethaan-toplaag.

Zelf stelde SCICON worldwide reeds di-

dergelijke ultraduurzame toplagen gespe-

op een nog redelijk klassieke polysiloxaan, 
waarmee toch verwacht wordt een duur-
zaamheid van 15 tot 20 jaar te bereiken.

Op een ander (renovatie)project (brug 
van 1400 m2) momenteel nog in tender-
fase werd een FEVE-toplaag aangeboden 
voor ± 7 euro/m2 extra kost (t.o.v. de 
minimum vereiste polysiloxaan). Voor het 
totale oppervlak van ± 1400 m2 levert dit 
een meerkost op van bijna 10.000 euro, 
maar in het licht van:

750-900k euro
-

vensduurtes van 30-60 jaar
kan met een meerkost van 1 tot 1,5 pro-
cent van het totale renovatiebudget meer 
dan waarschijnlijk een (dure) ‘grote onder-
houdsbeurt’ integraal vermeden worden 
voor de komende 40-50 jaar.

Enkele voorbeelden waar SCICON 
worldwide ‘ultraduurzame toplagen’ speci-

uv-weerstand van een FEVE-Silanol t.o.v. Polyurethaan

Materiaalverlies van een FEVE-toplaag t.o.v. Polyurethaan t.g.v. weathering

Een oude spoorwegbrug uit WOII werd recent 

als toplaag

een Ferrarirode signature kleur op ruim 100.000 
m2 dak in Abu Dhabi
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Veel gebruikte benamingen voor derge-
lijke toplagen zijn:

-
dend)

-
dig)

-
tie of norm die bepaalt wat deze termen 
nu juist inhouden.
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WAT MAAKT EEN TOPLAAG ULTRA DUURZAAM?
1) Harstype

a. Thermohardende harsen: doorgaans een hoge initiële weathering resis-
tance, maar vertonen uiteindelijk een plotse degradatie (gelinkt aan de 
crosslinking die door UV-licht wordt afgebroken)
i. polyurethaan (PU)
ii. polysiloxaan (PSX)
iii. polyaspartic (PASC)

b. Thermoplast harsen: leveren doorgaans een lichtere en meer stabiele de-
gradatie op (gelinkt met ontwikkelde oppervlaktespanning over tijd 
pigmenten gaan verkrijten)

ii. Fluorethylene vinyl ether (FEVE), …
2) Pigment

a. Organische pigmenten bieden de meeste mogelijkheden tot helder kleu-
renpalet, vooral populair bij architecturale toepassingen of zogenaamde 
‘signature buildings’ (landmarks), doch zijn minder UV-resistent dan de 
anorganische pigmenten

op basis van pigmentatie), doch zijn niet altijd in even levendige kleuren 
verkrijgbaar. Dus ook beter geschikt voor meer industriële toepassingen 

-
zaamheid.

3) Pigment Volume Concentratie (PVC)
a. De hoeveelheid van het toegevoegde kleurpigment is ook van belang, 

maar een extra moeilijkheidsgraad hier is dat de optimale hoeveelheid 
pigmentatie durft te variëren van kleur tot kleur en zelfs tussen verschil-
lende pigmentproducten van eenzelfde kleur.

4) Belangrijk om in acht te houden is dat de te verwachten hoeveelheid verkleu-
ring en glansafname ook nog eens behoorlijk kleurafhankelijk is (dus kan men 
niet alle kleuren over één kam scheren, zelfs niet binnen eenzelfde product 
of harstype).

Thermoharders en thermoplasten hebben een ongeveer gelijkwaardige veroudering na 5 cycli, maar 
daarna wordt het verschil goed merkbaar


