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L Geen onderwerp in de bedrijfsvoering of er bestaat wel een label, 

-

tigen. Critici vragen zich luidop af of al die labels wel zin hebben. Uit 

de praktijk blijkt dat het aantal bedrijven dat gaat voor een label of 

van de meerwaarde ervan. Ze bevestigen hiermee immers hun pro-

ces- of productkwaliteit t.a.v. hun klanten, opdrachtgevers of gebrui-

kers. In dit nummer geven enkele leden hun persoonlijke visie over 

dagdagelijkse business.

Kijkt u ook zo uit naar fysieke ontmoetingen met gelijkgestemde 

ondernemers, klanten en leveranciers? Dan hebben wij goed nieuws 

voor u! VOM organiseert “VOM ON TOUR”. We gaan op pad 

doorheen België met interessante partners om samen belangrijke 

thema’s toe te lichten. Het is niet zo zeer de bedoeling dat we inzoo-

men op een welbepaalde coatingtechniek maar meer algemene the-

ma’s rond innovatie, digitalisering, kwaliteit, energie, ed. Hoofddoel is 

collega-bedrijven ontmoeten en inspiratie opdoen! Reserveer alvast 

22 oktober voor de eerste VOM ON TOUR over energiezuinig on-

dernemen. 

————————————————————————

Pour pratiquement toute opération commerciale, il existe un label, 

-

si tous ces labels ont un sens. Dans la pratique, on constate que 

 

continue d’augmenter. Les entreprises sont bel et bien convaincues 

de la valeur ajoutée de celui-ci. Elles attestent ainsi de la qualité de 

leur processus ou de leur produit vis-à-vis de leurs clients, consom-

mateurs ou utilisateurs. Dans ce numéro, différents membres 

donnent leur vision personnelle sur l’importance de l’obtention ou 

Vous attendez avec impatience de rencontrer physiquement des 

entrepreneurs, des clients et des fournisseurs partageant les mêmes 

idées que vous? Dans ce cas, nous avons de bonnes nouvelles! La 

VOM organise «VOM ON TOUR». Nous allons sillonner la Bel-

conjointement des thèmes importants. L’intention n’est pas tant de 

des thèmes plus généraux relatifs à l’innovation, la numérisation, la 

qualité, l’énergie, etc. L’objectif principal est de rencontrer des entre-

prises et de s’inspirer! 
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GLOBAL INDUSTRIE 2020 

16/03/2021 – 19/03/2021

Spanning the full spectrum of skills, expertise, solutions 

and know-how in 40 major industry sectors as a result 

of the coming together of 4 of France’s leading shows: 

MIDEST (industrial subcontracting), SMART INDUSTRIES 

INDUSTRIE  (production technologies and equipment) 

and TOLEXPO (sheet metal solutions and equipment) 

Eurexpo

 Lyon, France

i  https://www.global-industrie.com/fr

———————————————————————

HANNOVER MESSE

12-16/04/2021

Hannover

i  Deutsche Messe AG

 T. +49 (0)511 89-34466

 https://www.hannovermesse.de/en/

———————————————————————

ALUMINIUM 2020, 13th World Trade Fair & 

Conference 

18-20/05/2021

Exhibition Center Düsseldorf

i  https://www.aluminium-messe.com/en

———————————————————————

MATERIALS+EUROFINISH+SURFACE 2021

26+27/05/2021

Koningshof

 Veldhoven (NL)

i  VOM

 Veerle Fincken,

 T:+32 (0)16 40 14 20

———————————————————————

PARTS2CLEAN 

05-07/10/2021

International Trade Fair for Industrial Parts and Surface 

Cleaning

Messe Stuttgart

i  Deutsche Messe AG

 Messegelände

 30521 Hanover, Germany

 T: +49 (0)511 890

 E: info@messe.dewww.parts2clean.de/home

———————————————————————

TECHNISHOW & ESEF MAAKINDUSTRIE

MAART 2022

Jaarbeurs, Utrecht NL

i  Jaarbeurs

 E: service@jaarbeurs.nl

 https://www.technishow.nl/

 https://www.maakindustrie.nl/esef/

———————————————————————

SURFACE TECHNOLOGY STUTTGART 

21-23/06/2022

International trade fair for surface treatments and coatings

Messe Stuttgart

i  Deutsche Messe AG

 Messegelände

 30521 Hanover, Germany

 T: +49 (0)511 890

 E: info@messe.de

 www.surface-technology-germany.de

———————————————————————

PAINTEXPO 

26-29/04/2022

Karlruhe, Germany

i  beck@fairfair.de

 https://www.paintexpo.de/en/

———————————————————————
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VOM INFO december 2020: 

TRENDWATCHER & INNOVATIES

Welke trends tekenen zich af in de 

markt, welke innovaties zijn nodig? En 

hoe anders zal 2021 zijn ten opzichte 

van 2020? Is er nog plaats voor op-

pervlaktebehandeling in de Europese 

maakindustrie? Welke innovaties zijn 

veelbelovend? Voor het laatste nummer 

van 2020 zijn we op zoek naar personen 

van binnen en buiten de oppervlakte-

behandeling, die hun visie geven op het 

bedrijfsleven in 2021, op de uitdagingen 

en meevallers die zich aftekenen, op 

de innovatieve oplossingen die zich 

aanbieden. 

Afsluitdatum: 15/11/2020 

Verschijningsdatum: 10/12/2020 

————————————————

VOM INFO décembre 2020: 

TENDANCES & INNOVATIONS

Quelles sont les tendances qui émergent 

sur le marché, quelles innovations sont 

nécessaires? En quoi l’année 2021 sera-

t-elle différente de 2020? Le traitement 

de surface a-t-il encore une place dans 

l’industrie manufacturière européenne? 

Quelles sont les innovations promet-

teuses?

Pour le dernier numéro de 2020 nous 

recherchons des personnes actives dans 

le traitement de surface ainsi qu’en 

dehors, désireuses de communiquer leur 

vision des affaires à l’horizon 2021, des 

solutions innovantes qui se présentent.

Date de soumission matériel: 15/11/2020 

Date de parution: 10/12/2020

03 EDITORIAAL - ÉDITORIAL
———————————————————————————————

04 AGENDA
———————————————————————————————

06 - 08  WIE ZIJN WIJ / QUI SOMMES-NOUS 

06 HAWKING Surface treatment installaties

07 Overname van Inplasco door Clid Industries biedt mooie  

15 opportuniteiten 

08 L’acquisition d’Inplasco par Clid Industries offre de grandes opportunités  

15 pour les 2 sociétés 5
———————————————————————————————

09 - 21 THEMANUMMER: CERTIFICATEN & LABELS 

 NUMÉRO THÉMATIQUE: CERTIFICATS & LABELS 

09 5
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11 Het FAC-keurmerk ondersteunt kwalitatieve aluminium oppervlakte- 

15 behandeling (FAC) 5 5
———————————————————————————————
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15 (Chimiderouil) 5
———————————————————————————————
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———————————————————————————————
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22 AkzoNobels verbeterde poedercoating bevordert hygiëne

———————————————————————————————

23 Lithocide® Nanocoat gaat Covid-19 tegen (Lithcote Europe)

———————————————————————————————

23 Le Lithocide® Nanocoat tue le Covid-19 (Lithcote Europe)

———————————————————————————————

25 Een inzicht in de aansprakelijkheid tijdens de levensduur van een product 
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WIE ZIJN WIJ

HAWKING  
Surface treatment installaties 
Sedert september 2020 verwelkomen we 

nieuw VOM-lid HAWKING STI. 

Dit is een jonge en dynamische Neder-

landse handelsonderneming die de missie

heeft het faciliteren van het verkooppro-

ces voor het leveren van hoogwaardige 

rek-, trommel- en sproei-installaties of de-

len hiervan.

Ontworpen en samengesteld in Turkije 

voor alle relaties binnen de oppervlakte-

zéér marktvriendelijke prijs/kwaliteit ver-

houding!

Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid 

een geheel project “turnkey” aan te bie-

-

ciële verrassingen achteraf!

Ook is er ruim voldoende ervaring over 

de chemische kant van de processen aan-

wezig zodat u altijd een installatie op maat 

krijgt aangeboden.

HAWKING STI
Lars Vreulsi

Milieu en techniek 

in harmonie

Eco-Vision biedt u een complete milieu- totaalservice. 

Van milieuadviesdiensten, engineering tot de bouw van de installaties. 

Milieuwinst hand in hand met uw bedrijfswinst is onze business.

Contacteer ons snel ... voor een zuivere kijk op het milieu!

www.eco-vision.be

MAXIMAAL 

HERGEBRUIK 

WATER
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WIE ZIJN WIJ

Overname van Inplasco door Clid  
Industries biedt mooie opportuniteiten
VOM-lid INPLASCO, gelegen in het 

mooie Waasland wil zich in de toe-

referentieleverancier voor Gema-

poederspuitinstallaties en pistolen. 

De ambitie reikt veel verder. Meer 

bepaald nummer één worden als 

toeleverancier van industriële natlak-

installaties en toebehoren. Om deze 

positie te verwerven in België, heeft 

er een strategische acquisitie van In-

plasco door het Franse CLID Industrie 

plaats gevonden op 25 mei 2020. 

VOM sprak met huidige zaakvoer-

ders over de drijfveren van deze over-

name.

Inplasco is zeker geen onbekende in het 

Belgische landschap van oppervlaktebe-

handeling. Als distributeur van grote mer-

ken zoals Gema in de wereld van het poe-

dercoaten, en Binks, DeVilbiss,  Ransburg 

en het recentelijk verworven Carlisle in de 

wereld van industriële natlakken en car-

rosserie, heeft Inplasco naam en faam op-

gebouwd bij zowel de grote ondernemin-

gen als typische KMO’s. Daarnaast wordt 

het leveringsprogramma aangevuld met 

straalapparatuur van Leering, Clemco en 

Graco en met ophangsystemen en maske-

ring van HangOn. Onder leiding van zaak-

voerder Yvan Standaert levert een team 

van 13 professionals iedere dag de nodige 

technische expertise en ondersteuning 

aan hun uitgebreide klantenportefeuille. 

Zowel leidinggevenden als operators wor-

den deskundig ter plekke begeleid door de 

Inplasco-medewerkers. 

CLID Industries, een Franse distributeur 

van technische oplossingen voor onder 

meer het verpompen van vloeistoffen 

en voor de oppervlaktebehandeling ope-

reert vanuit 4 locaties, allen gevestigd ten 

Noorden van Parijs: Lille, Reims, Rouen en 

Nancy. 

CLID Industrie ondersteunt elke onder-

nemer zowel voor, tijdens als na een aan-

koop. Het bedrijf beschikt over een eigen 

studiebureau en een dienst na verkoop. 

In het uitgerust labo, geaccrediteerd door 

Graco, Carlisle (Devilbiss, Binks), Sames en 

techniek en onderhoud. Bovendien be-

schikt de groep over een trainingscentrum 

-

te vakmanschap kunnen verwerven. Naast 

het natlak- en poedercoat gebeuren, ver-

deelt Clid Industries ook hoogwaardige 

apparatuur voor volgende activiteiten:

-

ducten

Daar waar Inplasco een sterke voetafdruk 

heeft in de poederlakwereld, bepaalt nat-

lakken 80% van het zakencijfer van CLID 

Industries. De overname schept nieuwe 

perspectieven en dimensies voor beide 

bedrijven. Meer bepaald: samen de groot-

ste worden in de poeder- en natlakwereld!

Deze overname leidt tot een win-win-win. 

Niet alleen voor Inplasco en CLID Indus-

trie maar zeker voor hun klanten. Elke 

CLID Industrie locatie is uitgerust met 

krachtige IT-tools, een testlaboratorium en 

meer dan 45 jaar ervaring. Op deze ma-

nier wordt elke technologische en innova-

tieve uitdaging van elke klant ruim vooraf 

geanalyseerd alvorens een samenwerking 

wordt afgesloten:

aanbeveling van de installatie

leveranciers

-

leerde studies.

Beide bedrijven zullen elk in eigen land op 

de vertrouwde locaties blijven opereren 

met hun eigen ervaren medewerkers. Al-

gemeen directeur van de Groupe CLID is 

Patrick De Witte. Filiaalleiders in België en 

Frankrijk zijn respectievelijk Michel Veracx 

en Franck Loquet.  Gewezen aandeelhou-

der Yvan Standaert blijft de groep met zijn 

jarenlange ervaring ondersteunen.

Vanwege VOM wensen wij het voltallige 

team veel succes met deze mooie strate-

gische beslissing.

Vlnr: Patrick De Witte, Michel Veracx, Yvan Standaert en Franck Loquet
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QUI SOMMES-NOUS

L’acquisition d’Inplasco par Clid  
Industries
INPLASCO, situé dans l’arriere pays 

d’Anvers, ne veut pas uniquement 

se présenter comme le fournisseur 

de référence pour les installations de 

pulvérisation de poudre et les pisto-

lets GEMA. L’ambition va beaucoup 

plus loin. En particulier, devenir le 

numéro un en tant que fournisseur 

d’installations industrielles de pein-

-

quérir cette position en Belgique, une 

acquisition stratégique d’Inplasco par 

le groupe Français CLID Industrie a 

eu lieu le 25 mai 2020. VOM a parlé 

aux gestionnaires actuels de cette 

acquisition.

Inplasco est déjà importateur sur le ter-

ritoire belge pour le traitement de sur-

face. En tant que distributeur de grandes 

marques telles que Gema dans le monde 

du revêtement en poudre, et Binks, DeVil-

biss, Ransburg et la multinationale Carlisle 

en revêtement liquide. 

Inplasco s’est fait une excellente réputa-

tion parmi les grandes entreprises et les 

PME. En outre, la gamme de produits est 

complétée par l’équipement de sablage 

Clemco, les cabines Leering et Hengelo 

et les produits de masquage et suspen-

sion Hang On. A ceci s’ajoute la marque 

Graco. Dirigée par le manager Yvan Stan-

daert, une équipe de 12 professionnels 

fournit chaque jour l’expertise technique 

et le soutien nécessaires à leur vaste por-

tefeuille de clients. Les gestionnaires et 

les opérateurs sont supervisés de ma-

nière experte sur place par les employés 

d’Inplasco. 

CLID Industries, distributeur Français de 

solutions techniques pour, entre autres, le 

pompage de liquides et le traitement de 

surface opère à partir de 4 sites, tous si-

tués au nord de Paris : Lille, Reims, Rouen 

et Nancy. 

CLID Industrie soutient chaque entre-

preneur avant, pendant et après un achat. 

L’entreprise dispose de son propre bureau 

de recherche et d’un service après-vente. 

Dans le laboratoire équipé, accrédité par 

Graco, Carlisle (Devilbiss, Binks), Sames 

la technique et l’entretien. En outre, le 

groupe dispose d’un centre de formation 

où les opérateurs peuvent acquérir rapi-

En plus de la peinture liquide et du pou-

drage, Clid Industries distribue également 

des équipements de haute qualité pour les 

activités suivantes: 

Là où Inplasco a une forte empreinte dans 

le monde de la peinture en poudre, les 

peintures liquides déterminent 80% des 

activités des industries CLID. L’acquisition 

crée de nouvelles perspectives et dimen-

sions pour les deux sociétés. Le but prin-

cipal est de devenir un acteur majeur dans 

le monde de la poudre et de la peinture 

liquide! 

Cette acquisition mène à une plus grande 

répartition de ses produits en Belgique et 

en France. Non seulement pour Inplasco 

et CLID Industrie, mais surtout pour leurs 

clients. Chaque emplacement de l’indus-

trie CLID est équipé d’outils informatiques 

puissants, d’un laboratoire d’essais et de 

plus de 40 ans d’expérience. De cette fa-

chaque client est analysé bien avant qu’une 

collaboration ne soit conclue: 

-

commandation de l’installation

-

seurs appropriés

-

taillées. 

Les deux entreprises continueront cha-

cune d’opérer dans leur propre pays avec 

leurs propres employés expérimentés. Le 

directeur général du Groupe CLID est 

Patrick De Witte. Les chefs de branche en 

Belgique et en France sont respectivement 

Michel Veracx et Franck Loquet. L’ancien 

actionnaire Yvan Standaert continue de 

soutenir le groupe avec ses années d’ex-

périence. 

VOM souhaite à toute l’équipe beaucoup 

de succès avec cette belle décision stra-

tégique. 
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THEMACERTIFICATEN & LABELS

Qualisteelcoat in België:  

Een tiental Belgische lakkerijen en 

poederleveranciers kan uitpakken 

met het Qualisteelcoat label. VOM 

was benieuwd naar hun ervaringen 

en welke meerwaarde dit label voor 

hen oplevert. De mensen die dage-

lijks in de sector actief zijn met hun 

bedrijf, zijn wellicht ook goed ge-

plaatst om de uitdagingen in het licht 

te stellen. We vroegen hun mening 

en luisterden ook naar enkele grote 

opdrachtgevers die met het Quali-

steelcoat label werken.

EEN COMMERCIËLE TROEF 
EN HOUVAST VOOR  
KWALITEITSBEWAKING

Poedercoating is een commodity en dat im-

pliceert dat kwaliteit een conditio sine qua 

non is. Je kunt er niet omheen. Wie een 

ondermaatse kwaliteit levert, verdwijnt 

van het toneel. Maar wat is dat, een goede 

kwaliteit? Niet alle klanten en opdrachtge-

vers kunnen dat beoordelen. Het Quali-

steelcoat label biedt houvast, voor ieder-

een die met staal werkt.

Lakkerijen en poederleveranciers bevesti-

gen. Het vertrouwen dat het label aan de 

klanten geeft, is een grote motivatie om 

coatingsystemen te laten keuren. Al staat 

de telefoon bij lakkerijen niet roodgloei-

end van klanten die Qualisteelcoat vragen. 

Het label werkt vooral onderscheidend 

tegenover concurrenten die de licentie 

niet hebben. Het is dan ook een troef die 

in marketing met glans wordt uitgespeeld.

Een andere meerwaarde die het Quali-

steelcoat label biedt is de controle over de 

interne kwaliteitsbewaking. In een be-

drijf met verschillende vestigingen of pro-

ductielijnen bijvoorbeeld, is een uniforme 

kwaliteit gemakkelijker te handhaven op 

basis van Qualisteelcoat. Het geeft ook de 

medewerkers houvast en verhoogt hun 

betrokkenheid.

EN1090 wordt door velen in één adem 

met Qualisteelcoat uitgesproken. Voor 

klanten die met staalconstructies werken 

biedt deze norm een absolute meerwaar-

de.

COMPLEXITEIT VAN 
STAALBEHANDELING

Het moet gezegd zijn dat het Quali- 

steelcoat label geen harde garantie biedt 

voor de kwaliteit van een werkstuk. Het 

geeft de zekerheid dat er gekeurde coa-

tingsystemen worden toegepast en be-

paalde testen uitgevoerd worden.

QUALISTEELCOAT VERSUS 
QUALICOAT

De opmerking komt dat een productie 

volgens Qualisteelcoat soms toch nog te-

kortschiet tegenover de vereisten van de 

klant. Dat komt onrechtstreeks doordat de 

oppervlaktebehandeling van staal een erg 

complex gegeven is. Er is een grote variatie 

in staalsoorten en verschillende mogelijke 

behandelingen, afhankelijk van de omge-

ving. Dit is veel complexer dan bijvoor-

beeld voor aluminium, waar het Qualicoat 

label een algemeen aanvaarde erkenning is.

Opdrachtgevers bevestigen dat Quali-

steelcoat hen een goede basis geeft, maar 

extra testen nodig zijn. Denk bijvoor-

beeld maar aan een spoorwegomgeving, 

waar ijzeroxides, koper en koperoxides 

van de bovenleiding aanwezig zijn. Het is 

de uitdaging om Qualisteelcoat relevan-

ter te maken voor de markt, en die is erg 

breed.

BETAALBARE EN UITGEBREI-
DE TESTMETHODES

Poederleveranciers hameren er ook op 

dat de testmethodes van Qualisteelcoat 

nog verder moeten evolueren. Er is een 

nood aan betaalbare testen waarmee een 

beter onderscheid gemaakt kan worden 

tussen goede en slechte systemen. De 

huidige zoutneveltest is te beperkt. Daar 

passeren monsters door, die in de praktijk 

dikwijls niet goed genoeg zijn. De cyclische 

testen zijn dan weer veel te duur.

Qualisteelcoat brengt heel de kwaliteits-
discussie alleszins op gang, en dat ervaart 

iedereen als een goede zaak. Er is een 

groeiend bewustzijn bij opdrachtgevers, 

lakkerijen en poederleveranciers. Daar-

door ontstaat er een drive tot innovatie 

en betere coatingsystemen.

PULL VANUIT DE MARKT

De vergelijking met Qualicoat werd al 

gemaakt. De complexiteit van staal is niet 

het enige verschil. Het Qualisteelcoat label 

blijkt ook gewoon minder goed gekend 

te zijn. Op het vlak van aluminium sta je 

als lakkerij nergens zonder Qualicoat. Na-

genoeg elke opdrachtgever stelt deze eis. 

Qualisteelcoat daarentegen is veel minder 

ingeburgerd.

Op de Franse markt is er meer dynamiek 

rond Qualisteelcoat, o.a. gedreven door 

architecten en opdrachtgevers in de bouw. 

Qualisteelcoat zal in België dus meer op-

drachtgevers moeten sensibiliseren. Als zij 

Qualisteelcoat even consequent zouden 

opleggen als Qualicoat, dan kan dat een 

enorme boost betekenen voor de opper-

vlaktebehandeling van staal. VOM zit in alle 

geval al rond de tafel met Infrabel, NMBS 

en enkele ingenieursbureaus om dit te be-

trachten.

Natuurlijk moet de kost van een stren-

gere norm zich voor de opdrachtgever 

vertalen in een tastbare meerwaarde. Die 

meerwaarde is des te groter naarmate de 

relevantie van de norm, en net daar lijkt 

de uitdaging te zitten voor Qualisteelcoat. 

Precies door het zeer brede spectrum 

van het label, hebben veel opdrachtgevers 

Al is er zeker wel een goede evolutie aan 

de gang, bijvoorbeeld met de strenge C5-

corrosieklasse. Deze bepaling is bovendien 

Hans Versmissen
Redactie VOMinfoi
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een goed voorbeeld van hoe labels en 

normen innovatie in de sector kunnen drij-

ven. Met het oog op de C5-klasse worden 

nieuwe primers ontwikkeld, die op hun 

beurt wellicht geschikt zijn voor nieuwe 

toepassingen. Wie weet ligt de offshore 

markt binnenkort open voor poederlak.

KORTOM

De Belgische Qualisteelcoat labelhou-

ders zijn positief over het label. Het is een 

commerciële troef en een middel om de 

interne kwaliteitscontrole te handhaven. 

Tot op heden ervaren zij echter nog geen 

grote pull vanuit de markt. Enkele grote 

opdrachtgevers springen op de kar, maar 

Qualisteelcoat zou bij meer opdrachtge-

vers ruimer gedragen moeten worden, 

analoog aan Qualicoat. De complexiteit 

van staalbehandeling vormt een uitdaging, 

net als de verdere ontwikkeling van uitge-

breide en betaalbare testmethodes.

Met dank aan de Qualisteelcoat labelhou-

ders en opdrachtgevers: Axalta, Belgium 

Coatings, Galvacoat-Steelcoat, HaTwee, 

Lakkerij Vandereyt, Limparts-Drooghmans, 

Metalix, Metallics Van Cauteren, Protech-

Oxyplast, Van Gils Coating Group, NMBS, 

Infrabel.

Limeparts-Drooghmans is dé expert 
in plaatbewerking voor het leveren 
van metalen onderdelen en high-end 
geventileerde gevelsystemen. Wij 
bieden u een one stop shop totaal-
oplossing op maat van uw project, 
met respect voor kwaliteit én de 
beste service.

CONTACT

Gunther Raeymaekers

T. +32 (0)89 62 09 75   

E. gunther.raeymaekers@limeparts-

drooghmans.be

Oosterring 21

B-3600 Genk

www.limeparts-drooghmans.be

Belgium Coatings S.A

Z.I. Grace-Hollogne

Rue des Nouvelles Technologies 4

BE-4460 Grace-Hollogne

Licence number E-201

Corrosieklasse C5 - High

Coatingsysteem MS1 en MS 2 (Metal-

lisatie  + 1 of 2-lagen poedercoating) 

Galvacoat Steelcoat nv

Dellestraat 28

BE-3560 Lummen

Licence number E-205

Corrosieklasse C5 - High

Coatingsysteem HD1 en HD 2 (Ther-

misch verzinken  + 1 of 2-lagen poeder-

coating) 

Conformiteitsverklaring EN1090

Lakkerij Vandereyt nv

Westlaan 268 

3550 Heusden - Zolder

Licence number E-206

Corrosieklasse C4 - High

Coatingsysteem SZ1 en SZS 2 (Sendzi-

mir  + 1 of 2-lagen poedercoating) 

Limeparts nv

Oosterring 21

BE-3600 Genk

Licence number E-200

Corrosieklasse C4 - High

Coatingsysteem SZ1 en SZ 2 (Sendzi-

mir  + 1 of 2-lagen poedercoating) 

Metalix

Dellestraat 28

BE-3560 Lummen

Licence number E-204

Corrosieklasse C5 - High

Coatingsysteem Metallisatie  + 3-lagen 

natlak

Conformiteitsverklaring EN 1090 

Metallics van Cauteren

Voermanstraat 18

BE-9240 Zele

Licence number E-203

Corrosieklasse C5 - High

Coatingsysteem MS1 en MS 2 (Metal-

lisatie  + 1 of 2-lagen poedercoating)

Conformiteitsverklaring EN 1090 

Van Gils Coating Group

Industrielaan 51

BE-3730 Hoeselt

Licence number E-207

Corrosieklasse C5 High

Coatingsysteem MS1 en MS 2 (Metal-

lisatie  + 1 or 2-lagen poedercoating)

Info: https://www.qualisteelcoat.net/content/licenced-coaters/
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Het FAC-keurmerk ondersteunt
kwalitatieve aluminium oppervlakte-
behandeling 
Oppervlaktebehandeling is een essen- 

tiële schakel in het leveren van kwali-

tatief aluminium schrijnwerk. Dankzij  

het FAC-keurmerk en het kwaliteits-

handboek krijgt dit onderwerp alle 

aandacht van de FAC-leden/construc-

teurs. 

HET FAC-KEURMERK,  
GARANTIE VOOR  
KWALITATIEF ALUMINIUM 
SCHRIJNWERK

In januari 2016 waren Durv, FMP+, Hegge 

en Meutabel de eerste aluminium con-

structeurs die het FAC-kwaliteitskeurmerk 

behaalden. Intussen is de lijst van FAC-

keurmerkhouders aangegroeid tot 33.  

FAC lanceerde het keurmerk als een 

objectieve maatstaf voor topkwaliteit in 

aluminium schrijnwerk en gevelbouw op 

de Belgische markt. Een constructeur die 

zich kandidaat stelt om FAC-lid te worden, 

moet zich engageren om te voldoen aan 

een reeks kwaliteitseisen inzake productie, 

plaatsing en oplevering. Het label wordt 

toegekend na een onderzoek in de fabriek 

en op de werf door de onafhankelijke keu-

ringsinstanties SKG-IKOB en BCCA, en 

moet ieder jaar hernieuwd worden. 

HET KEURMERK LEVERT 
DE FAC-LEDEN MEERDERE 
TROEVEN OP

Zo versterkt het hun zichtbaarheid en 

commerciële positie in een bouwmarkt 

die af te rekenen heeft met internatio-

nale, vaak minder kwalitatieve concurren-

tie. Het label stelt opdrachtgevers in staat 

om het kaf van het koren te scheiden en 

schept vertrouwen over de te verwachten 

gegarandeerde kwaliteit. Dit blijkt onder 

meer uit het feit dat een groeiend aantal 

architecten, aannemers en bouwheren het 

FAC-label voorschrijven in hun lastenboe-

ken. 

Verder biedt het FAC-lidmaatschap als 

voordeel dat de leden permanent toegang 

hebben tot de evoluerende vakkennis en 

sectorinformatie, die FAC opvolgt, bundelt 

en deelt door middel van publicaties, op-

leidingen, bedrijfsbezoeken en workshops. 

HET FAC-KWALITEITS-
HANDBOEK, LEIDRAAD 
VOOR CONSTRUCTEURS

Het FAC-kwaliteitshandboek ‘Kwaliteits-

eisen en Adviezen’ vormt de basis van het 

FAC-kwaliteitskeurmerk.  De vierde editie 

rolde in januari van de persen en zal in 

het najaar ook voor de eerste maal in het 

Frans beschikbaar zijn.  Dit 200 bladzijden 

dikke naslagwerk bevat een schat aan ac-

tuele informatie, normen en adviezen over 

de verschillende aspecten van aluminium 

schrijnwerk en -gevelbouw. Het helpt 

constructeurs, architecten, aannemers en 

andere stakeholders om voortdurende 

veranderingen op (product)technisch, re-

glementair en juridisch vlak gemakkelijker 

op te volgen. 

Voor het schrijven en/of nakijken van de 

inhoud doet FAC beroep op experts uit 

FAC
Ilse Claeysi

Het FAC-keurmerk staat voor kwaliteit in alu-
minium schrijnwerk.

Het FAC-keurmerk wordt steeds vaker voorgeschreven in lastenboeken.

Het FAC-kwaliteitshandboek geeft richtlijnen voor de beoordeling van de oppervlaktebehandeling.
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-

ciers en glasfabrikanten, tot gespeciali-

instellingen en opleidingscentra. 

ESTHETISCH, DUURZAAM 
ALUMINIUM DANKZIJ DE 
JUISTE OPPERVLAKTE- 
BEHANDELING 

Oppervlaktebehandeling is een essentiële 

kwaliteitsschakel voor aluminium schrijn-

werk en gevelbouw. Het is niet alleen be-

palend voor de esthetiek maar ook voor 

de duurzaamheid van het eindresultaat. 

Daarom is een volledig Hoofdstuk (nr 8) 

van het FAC-kwaliteitshandboek aan dit 

onderwerp gewijd. De werkgroep Alumi-

nium van VOM vzw kijkt elke uitgave mee 

naar hoofdstuk 8. Op deze manier is de 

kennis van onze VOM-lakbedrijven veran-

kerd in dit handboek.  Hierin krijgen con-

structeurs een overzicht van alle aspecten 

waarmee ze rekening moeten houden bij 

de keuze van lakwerk of anodisatie. Het 

gaat hier onder meer over materiaal-

technische aandachtspunten, invloed van 

klimaat en omgeving, kwaliteitscontrole 

en garanties. Een grondige kennis van de 

constructeur hierover vormt de basis van 

een goede communicatie met de opper-

vlaktebehandelaar en de juiste keuze van 

lakwerk of anodisatie. 

Voor poederlakken bevat het handboek 

uitleg over de keuze van het coatingsys-

teem en de soorten voorbehandeling, 

gaande van standaard voorbehandeling 

met 1g/m² beitsen tot 2g/m²beitsen, tot 

pré-anodisatie volgens Qualicoat.

Voor anodisatie wordt aandacht geschon-

ken aan laagdiktes en kleuranodisatie. De 

constructeur wordt ook aangespoord om 

rekening te houden met de legering en 

met het feit dat legeringen van schrijnwerk 

en gevelbekleding-plaatmaterialen afwij-

kingen kunnen vertonen.

Hoewel het geen verplichting is, raadt 

FAC aan om bij de ingangscontrole steek-

proefsgewijs laagdiktes te controleren. Dit 

maakt het mogelijk om vroeg in het pro-

ductieproces eventuele problemen te de-

tecteren en te vermijden dat beschadigde 

of afgekeurde materialen in de produc-

tieketen terechtkomen. FAC onderzoekt 

momenteel de mogelijkheid om via een 

groepsaankoop meer constructeurs van 

een laagdiktemeter te voorzien. 

FAC adviseert constructeurs ook om na 

te gaan of de oppervlaktebehandeling vol-

gens de voorschriften van Qualicoat/Qua-

lanod (of andere testen) is uitgevoerd en 

zijn.

Bovenstaande en nog veel andere aspec-

ten komen in het handboek aan bod. Het 

moet ervoor zorgen dat constructeurs 

maximaal inzicht krijgen in het belang van 

oppervlaktebehandeling, en samen met 

de betrokken bedrijven werken aan duur-

zaam, kwalitatief schrijnwerk. 

De digitale versie van het Kwaliteitshand-

boek kan worden gedownload op www.

fac-belgium.eu. 

De oppervlaktebehandeling van het schrijnwerk en de gevelbekleding bepaalt voor een groot deel de 
uitstraling van een gebouw (Beeld: Liesbet Goetschalckx)
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toelevering aan de luchtvaartsector

HET ONTSTAAN VAN 
NADCAP 

In de periode vóór NADCAP voerden de 

grote luchtvaartmaatschappijen (vliegtuig-

bouwers en grote systeemleveranciers) 

zelf audits uit bij hun leveranciers om te 

proceseisen waren. Bij de leveranciers ging 

het vaak over sterk gelijkaardige processen 

en eisen. Bijgevolg waren veel van die au-

dits gewoon duplicaten van elkaar en dus 

eigenlijk overtollig. Meestal dus enkel een 

verhoging van de werkbelasting zonder 

toegevoegde waarde. 

In november 1989 werd er een US Go-

vernment/Industry Partners Conference 

georganiseerd en werd een consensus 

oplossing voor deze overtollige proces 

leveranciers audits gevonden, namelijk 

NADCAP (National Aerospace and 
Defence Contractors Accreditation 
Program). In juli 1990 werd de admi-

nistratie en beheer van het NADCAP 

programma toevertrouwd aan het Per-
formance Review Institute (PRI). PRI 

beheert naast NADCAP ook nog andere 

segmenten zoals MedAccred, TPG, PRI Re-

CAAP en PRI QPL. Meer informatie is te 

vinden op de PRI website (https://p-r-i.org). 

Quasi alle belangrijke spelers (vliegtuig-

bouwers en grote systeemleveranciers) 

in de luchtvaart sector hebben zich in-

geschreven in het NADCAP programma 

(Subscribers). In totaal zijn dit er meer 

dan 45 en de actuele lijst kan men bij 

PRI bekomen. Wil men als leverancier in 

aanmerking komen dan moet men een 

NADCAP accreditatie hebben voor een 

bepaald toepassingsgebieden (Commo-
dity). 

DE NADCAP ORGANISA-
TIESTRUCTUUR

De PRI/NADCAP organisatiestructuur is 

Belangrijk zijn de task groups in de ver-

schillende toepassingsgebieden (com-
modities) die alle belangrijke taken voor 

de commodity vervullen zoals verder be-

schreven wordt.

De audits worden uitgevoerd door de 

auditors die als contractor optreden en 

worden zorgvuldig geselecteerd door PRI 

en de Staff Engineers en aangesteld door 

de betrokken Task Group.

De Task Group is evenwichtig samenge-

steld uit deelnemers van de opdrachtge-

vers (primes) en belangrijke leveranciers. 

De leden zijn allemaal technische ex-

perten in hun vakgebied.

De belangrijkste taken van de Task Group 

zijn:

-

ten zoals checklists, training, advisories, 

audit handbook 

maatregelen opgegeven door de geau-

diteerden als antwoord op de gemaakte 

non-conformances (enkel door Subscri-

bers)

-

tatie (enkel door Subscribers) 

Op dit moment zijn er 19 commodities 

die het ganse veld van de speciale proces-

de opgesomde lijst. Tussen haakjes is het 

aantal audits in 2019 en het aantal auditors 

voor de meeste commodities aangegeven 

en dit schept direct een goed beeld wat 

de meest gevraagde commodities en ac-

creditaties zijn. In 2019 gaat het over 390 

auditors en 5901 audits.

- Aerospace Quality System (AQS) (247 

audits, 94 auditors) 

- Chemical Processing (CP) (1088 audits, 

45 auditors)

- Coatings(CT) (196 audits, 11 auditors) 

- Composites (COMP) (232 audits, 11 

auditors)

- Conventional Machining as a Special 

process (CMSP) (77 audits, 7 auditors) 

-  Elastomer Seals (SEAL) (14 audits, 5 au-

ditors)

- Electronics (ETG) (150 audits, 11 audi-

tors) 

- Fluid Distribution Systems (FLU) (48 au-

dits, 7 auditors)

- Heat Treating (HT) (1003 audits, 44 au-

ditors)

- Materials Testing Laboratories (MTL) 

(244 audits, 11 auditors) 

- Measurement & Inspection M&I) (133 

audits, 10 auditors) 

- Metallic Materials Manufacturing (MMM) 

(15 audits, 4 auditors) 

- Non-Metallic Materials Manufacturing 

(NMMM) (29 audits, 4 auditors)

- Non-Metallic Materials Testing (NMMT) 

(45 audits, 9 auditors)

- Non-Destructive Testing (NDT) (1289 

audits, 52 auditors) 

Bernard Vandewiele
BVDW Consultancy
Nadcap lead auditor voor Heat Treatment (HT) en Forging (MMM)

i
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- Nonconventional Machining (NM) (265 

audits, 15 auditors)

- Sealants (SLT) (25 audits, 5 auditors) 

- Surface Enhancement (SE) (197 audits, 

17 auditors) 

- Welding (WLD) (527 audits, 28 audi-

tors) 

NADCAP AUDIT 

Een Nadcap audit is een doorgedreven 

en diepgaande technische audit om te 

evalueren of aan alle eisen van de Nadcap 

checklists voor de betrokken toepassings-

gebied en aan de klanteneisen is voldaan.

 

Een Nadcap audit is geen “Quality System” 

audit (QS) maar een technische audit met 

-

passingsgebied. Enkel de QS-aspecten 

worden meegenomen. 

Het is belangrijk dat de geauditeerde wel 

voldoet aan AS/EN/JISQ 9100 and AS/EN 

9110 ofwel ISO/IEC 17025 voor test la-

boratoria. 

E-AUDITNET

Om het geheel te kunnen beheersen is 

alles ondergebracht in een software sys-

teem eAuditnet dat permanent wereld-

wijd beschikbaar is voor alles wat met 

NADCAP te maken heeft. Alle relevante 

informatie is daarop te vinden. Toegang 

wordt bekomen via PRI op eenvoudig ver-

zoek via de website. Het systeem bevat 

voldoende beveiligingen zodat enkel die 

informatie ter beschikking is waartoe men 

toegang heeft. Er is ook een lijst met alle 

leveranciers met NADCAP accreditatie 

en voor welke commodity. 

ITAR/EAR

Een speciaal aandachtspunt is het feit dat 

Amerika voor bepaalde producten en in-

formatie speciale regelgevingen heeft, na-

Regulation) en EAR (Export Administra-

tion Regulations).

Dit betekent dat deze zaken enkel toe-

gankelijk zijn voor “Unrestricted” perso-

nen (US ingezetenen of houders van een 

Green card). Alle andere betrokkenen (zeg 

maar de rest van de wereld) zijn “Restric-
ted” . Dit speelt zowel naar Auditors, Staff 

Engineers, leden van de Task Groups.

moeten gevolgd worden om met deze in-

formatie om te gaan zowel bij het invullen 

van de checklists als bij het antwoorden of 

NCR’s. (Non Conformity Report)

 

AUDIT CYCLUS:  VAN 
PLANNING TOT ACCREDI-
TATIE

Het audit gebeuren verloopt via een vast 

stramien zoals aangegeven in het onderlig-

gende schema.

a) Audit voorbereiding
Alvorens de audit, door de aangestelde 

auditor uitgevoerd wordt is het belangrijk 

dat de geauditeerde de audit zorgvuldig 

heeft voorbereid. Actualisering van alle 

documenten, uitvoeren van een volledige 

self-audit, opstellen en uitvoeren van een 

“Root Cause & Corrective Action” plan 

(RCCA) en het uploaden in eAuditnet van 

alle gevraagde documenten ten laatste 30 

dagen voor de audit. Het succes van de 

audit is sterk verbonden aan de kwaliteit 

van de voorbereiding ervan.

b) Audit uitgevoerd door de auditor
Een audit start met een startvergadering 

waarbij de scope wordt vastgelegd en be-

vestigd.  De duur van de audit (2, 3, 4, 5 

dagen) wordt bepaald door de grootte 

van de scope.

De uitvoering van de audit gebeurt aan 

de hand van de voorgeschreven checklists 

en de observatie van het aantal voorge-

schreven job audits (in-proces en/of his-

torische). De selectie is zo dat er een goed 

representatief beeld van alle processen en 

klanteneisen wordt meegenomen.

Er worden vaststellingen of onvolkomen-

heden vastgesteld (non-conformances) 
opgedeeld als major NCR en minor NCR 

afhankelijk van de ernstgraad en de poten-

tiële impact op product kwaliteit. De au-

dit wordt afgesloten met een vergadering 

waarbij de auditor terugkoppeling geeft en 

de gemaakte NCR’s nog eens toelicht en 

hoe het verdere traject er uitziet.

eAuditnet en dan is zijn rol uitgespeeld.

c) Post audit activiteiten of de PRI 
technische review door de Staff Engi-
neer (SE)
De geauditeerde dient voor elk van de ge-

maakte NCR’s een duidelijk bewijs leveren 

(objective 
evidence). Dit gebeurt in diverse stappen 

waarbij er een diepgaande Root Cause 

analyse gemaakt moet worden met op 

basis daarvan de bijhorende correctieve 

maatregelen. Deze dienen ook getest te 

worden op hun effectiviteit. Hiervoor kun-

nen er een aantal loops nodig zijn tussen 

geauditeerde en de betrokken Staff Engi-

neer. Voor de Root Cause analyse wordt 

de “5 Why” methode aanbevolen maar 

elke andere analyse techniek kan gebruikt 

worden.

De reactie tijden zijn relatief kort en het 

aantal loops is beperkt.

Als de SE uiteindelijk overtuigd is van de 

“objective evidence” van de oplossingen 

maakt hij zijn rapport op voor de Task 

Group.
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d) NADCAP Accreditatie door de 
Task Group (Subscriber leden)

De Task Group evalueert nogmaals het 

geheel en vraagt indien nodig nog bijko-

mende informatie of verduidelijking. Finaal 

wordt dan, door de Subscriber leden, een 

goedkeur gegeven waarna de accredita-

tie toegekend wordt. De geauditeerde 

bekomt dan ook het formele document 

van zijn Nadcap accreditatie met de gel-

digheidsduur.

ERVARING 

Algemeen worden de Nadcap audits door 

de ge-auditeerden als positief ervaren:

- Technische grondigheid van de uitge-

voerde audit en de competentie van de 

auditors.

- De vrij gedetailleerde checklists garan-

deren een voldoende diepgang. 

- De opgelegde ”Self-audit” dwingt de 

geauditeerde tot diepgang. 

- Alle ge-auditeerden bevestigen dat ze 

een beter inzicht in hun speciale pro-

cessen bekomen.

- Alle documenten die van toepassing 

zijn kan men op eAuditnet vinden.

- uniforme lijsten die wereldwijd gebruikt 

worden.

- opname in de QML lijst op eAuditnet 

waardoor nieuwe klanten eenvoudig 

kunnen terugvinden welke leveranciers 

voor een Subscriber toegelaten zijn.

Door iedereen wordt bevestigd dat over 

een langere periode de opeenvolgende 

Nadcap audits een zeer positieve bijdrage 

hebben geleverd om de kwaliteit op con-

tinue wijze tot een hoger niveau te bren-

gen. Gezien wereldwijd hetzelfde systeem 

gebruikt wordt geeft dit ook een extra 

dimensie.

Gezien Nadcap door vele klanten aan-

vaard wordt, bevestigen allen dat het aan-

tal audits per jaar sterk gereduceerd werd 

wat uiteindelijk ook een kostenreductie 

reductie met zich meebrengt.

Bovendien bestaat er een “merit”-systeem 

wat toelaat om de frequentie van de au-

dits te verminderen indien men voldoet 

aan de gestelde eisen die hiervoor door 

de Task Group gesteld zijn. Dit laat toe 

om te evalueren van 12 maanden naar 18 

maanden en uiteindelijk tot 24 maanden.

Nadcap vervangt niet de initiële audit 

voor de vrijgave van een nieuw proces, 

product of leverancier. De Nadcap audits 

zijn in dit opzicht te zien als opvolgaudits 

(reaccreditation audits).

op toelevering aan de luchtvaartsector 

wordt het ook aanzien en ervaren als een 

bewijs van kwaliteit naar andere sectoren. 

Dit is een element dat toelaat makkelijker 

nieuwe klanten te werven voor de betrok-

ken leveranciers. 
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De betekenis van normen voor het 

In dit artikel beschrijven we de rol van 
nationale en internationale standaar-

-
cering en/of de toekenning van een 
label van belang zijn.

DOEL

bepaald label kan voortvloeien uit wet-

telijke eisen ten behoeve van veiligheids-

management (Denk bijvoorbeeld aan CE 

markering) of om aan te tonen dat ofwel 

het bedrijf of de organisatie of personen 

aan bepaalde hoge kwaliteitseisen voor 

de bewerkingen en daarmee de eigen-

schappen van producten kunnen voldoen. 

(Denk bijvoorbeeld aan Qualisteelcoat).

Er zijn opdrachtgevers die in dit opzicht ei-

sen stellen aan toeleverende bedrijven om 

zeker stellen, dat de goede en de vereiste 

kwaliteit meetbaar gewaarborgd wordt.

PROCES

-

ring komt dit proces zo ongeveer neer op 

de volgende grote stappen.

1. Zorgen dat het bedrijf aan de eisen 

belang zijn.

2. Auditing en als blijkt dat aan de eisen 

voldaan wordt: toekenning van het cer-

3. Het periodiek controleren of het be-

drijf nog steeds voldoet aan de eisen.

DE ROL VAN NORMEN EN 
STANDAARDEN

In de eerste stap zal een geselecteerd 

gezelschap van interne en externe des-

kundigen een pakket van eisen opstellen 

waaraan een bedrijf moet voldoen om de 

worden bij voorkeur nationale en/of inter-

nationale standaarden en normen geraad-

pleegd omdat deze op onafhankelijke wijze 

tot stand zijn gekomen en er zo een vaste 

routine gegeven wordt die de prestaties 

op neutrale wijze toetst. Het is tevens mo-

-

terne bedrijfsnormen en standaarden han-

teert, simpelweg omdat er mogelijk geen 

norm of standaard beschikbaar is.

Een norm of standaard is een document 

criteria over een product, een dienst of 

een methode. Normen zijn feitelijk voor-

schriften die niet door de overheid zijn 

opgesteld en niet door de overheid zijn 

gepubliceerd maar de burgers wel wet-

telijk binden. Deze voorschriften vallen 

niet onder de zogenaamde algemeen ver-

bindende voorschriften, de voorschriften 

die door de overheid op basis van haar 

regelgevende bevoegdheid zijn uitge-

vaardigd en waarvan naleving krachtens 

de wet afgedwongen kan worden. Deze 

“andere” voorschriften ontstaan op een 

manier anders dan in de wet is bepaald, 

maar krijgen, toch een algemeen geldend 

karakter waardoor iedereen er wettelijk 

aan is gehouden. Normen en standaarden 

kunnen binnen een bedrijf of organisatie 

worden vastgelegd, dan wel binnen een 

consortium van organisaties of door er-

kende standaardisatieorganisaties. Erkende 

standaardisatieorganisaties (zowel natio-

nale als internationale) werken volgens 

een bepaald proces en volgens bepaalde 

regels voor vertegenwoordiging. Normen 

en standaarden zijn doorgaans onpartijdig 

opgestelde documenten die het mogelijk 

maken om, bij naleving en/of opvolging, 

een referentie te geven en/of een onafhan-

kelijke beoordeling uit te voeren. De toet-

op deze wijze een ”steriele” operatie: men 

voldoet of men voldoet niet. Voldoet men 

niet, dan kan een regime voorzien worden 

dat er toe leidt dat men enig moment wel 

voldoet.

In de normen zelf, wordt veelal naar an-

het is op deze wijze helaas wel een soort 

van “rattenstaart”.

Met name voor de wettelijke CE-mar-

kering moet men aantonen dat het 

veiligheids-management voldoet aan de 

CE-Machinerichtlijn. Dit dient er onder an-

deren ook toe om concurrentievervalsing 

tegen te gaan en commercieel winstbejag 

ten koste van de veiligheid van personeel 

te voorkomen en het behoud van machi-

nes binnen grenzen te waarborgen. Te-

vens dienen normen binnen de Europese 

ruimte ervoor te zorgen dat met name de 

veiligheidseisen, te stellen aan apparatuur, 

gelijk zijn. 

Als men niet aan de normen en/of stan-

daarden kan of wenst te voldoen, dan zal 

men op een andere wijze moeten aan-

tonen dat de machineveiligheid gewaar-

borgd is. Dit moet dan getoetst worden 

Dit is een bedrijf of een instantie die een 

onafhankelijke en erkende accreditatie 

heeft en bevoegd is om de betreffende 

toetsing uit te voeren en te rapporteren. 

Het eenvoudigste is en blijft het voldoen 

aan normen, maar ook dat wordt door het 

getoetst.

Overigens moet men voor de CE-marke-

ring van explosieveilige apparatuur ook de 

ATEX markering apparatuur voor cate-

laten uitvoeren.

SOORTEN NORMEN

Normen en standaarden kunnen een ei-

gen “doel” hebben, zoals bijvoorbeeld:

deklagen

-

kwaliteit en diens beoordeling

-

tuur

-

cesbeheersing

CE machinerichtlijn in het algemeen

-

heersing.

Ruud Ploum
Ploum Technologyi
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RELATIE TUSSEN CERTIFI-
CATEN/ LABELS EN NOR-
MEN

In sommige gevallen kan het hebben van 

al voor een groot deel afdekken mits de 

toetsingen/ keuringen op de juiste wijze 

onafhankelijk worden georganiseerd. 

Als voorbeeld noemen we het Quali-

voor een groot deel aan de normen 

EN1090-1 uit 2011 en EN1090-2 t/m 3 uit 

2018.Beiden vullen elkaar aan maar wor-

den getoetst door verschillend instanties. 

Situaties waarin “een slager zijn eigen vlees 

keurt” moeten aantoonbaar voorkomen 

worden.

Aandacht moet ook gaan naar de risico-

inventarisatie en evaluatie, de zogenaamde 

“RIE”. In het proces van risicoanalyse moe-

ten beoordelingsmethoden en criteria 

waarmee men het risico van een proces 

verlagen, vastgelegd worden.

SAMENVATTEND

Normen bieden een voldoende goede lei-

-

gevallen eisen aanpassen, maar zolang de 

geldende normen als toetssteen worden 

toegepast in dat proces, is men op de vei-

lige en goede weg.

 
externe: contrainte ou  
opportunité?  
comportent, il est vrai, un certain nombre 

de contraintes et de lourdeur. Toutefois, si 

celles-ci sont implémentées de manière 

intelligente, elles peuvent apporter à la so-

ciété une plus-value importante. En effet, 

ces systèmes ont plusieurs avantages: 

1. En termes d’organisation interne, ces 

systèmes permettent souvent de cla-

Cela permet également d’analyser des 

méthodes de fonctionnement qui sont 

en place depuis longtemps et pas tou-

jours optimisées. 

 

 La mise en place d’un tel système est 

l’occasion de se poser les questions sui-

vantes:

- Pourquoi fait-on cela ainsi? 

- Peut-on le faire mieux? 

2. Du point de vue du client, avoir une 

-

nagement permet au client d’être ras-

suré sur la façon dont sont traitées ses 

pièces. Le traitement de surface mis en 

œuvre est en effet souvent peu connu 

du client. Pouvoir lui garantir une traça-

bilité du traitement effectué et des dif-

férentes opérations réalisées, permet-

tra de conforter celui-ci dans la bonne 

réalisation du traitement.

Au sein de Chimiderouil, cette démarche 

positive du système de management et de 

-

monte maintenant à plus de 10 ans. 

Initiée au départ à la demande des clients, 

9001 nous a permis de reconsidérer le 

et éclaircir de nombreux processus. Con-

crétisation d’un gain de temps, de produc-

tivité et de qualité.

nous a également permis d’approcher et 

de rassurer de grands donneurs d’ordre 

quelque peu réticents à travailler avec de 

plus petites structures. Dans le traitement 

de surface, ces dernières sont en effet sou-

vent assimilées à des «alchimistes fous» 

sans suivi de leurs traitements.

Fort de cette première expérience, Chi-

miderouil a continué à renforcer la rigueur 

fois la porte à des acteurs du monde de 

l’aéronautique. Cette reconnaissance a 

permis d’acquérir de nouveaux contrats et 

d’avoir une croissance à 2 chiffres depuis 

plus de 4 ans dans ce secteur. 

-

derouil a obtenu il y a quelques semaines, 

 

-

tion étant la meilleure carte de visite pour 

une entreprise travaillant dans le domaine 

de l’aéronautique.

-

teur de l’aéronautique, cela rassure nos 

clients: nous maitrisons parfaitement tous 

les paramètres du traitement de surface et 

clients dans le travail de contrôle et d’audit.

Cela conduit donc à des économies pour 

le client et lui permet de s’appuyer sur 

mois à venir !

Chimiderouil
François-Xavier Holvoeti
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Standaarden en kwaliteitsnormen 
bieden meerwaarde in de  
deeleconomie 
De deeleconomie kent de laatste jaren 

een sterke opmars. Digitale platformen 

zoals Airbnb en Uber zijn ondertussen de 

gewoonste zaak van de wereld. Ook in de 

industrie – en met name in de oppervlak-

tebehandeling – ziet men het voordeel van 

een deeleconomie in. Al liggen de eisen 

daar wel wat hoger.

Klanten verwachten steeds meer en de 

lastenboeken van aanbesteders worden 

alsmaar dikker. Niet in het minst omwille 

van de gestelde standaarden en kwaliteits-

normen. Daarnaast is er ook een trend 

naar meer maatwerk en een grotere va-

riatie in het type opdrachten. Het is niet 

eenvoudig om snel en kwaliteitsvol in te 

spelen op die dynamische vraag.

MATCHMAKING MET 
AANDACHT VOOR  
STANDAARDEN EN  
KWALITEITSNORMEN

i.Revitalise brengt al enkele jaren bedrijven 

en onderzoeksinstellingen bij elkaar op 

haar high-tech deelplatform. Voor de op-

pervlaktebehandeling biedt i.Revitalise een 

brede waaier aan materieel en competen-

ties, zoals poedercoaten, elektrochemisch 

coaten, thermisch spuiten, verven, honen, 

polijsten, lasertexturing, … Het aanbod is 

enorm, maar als gebruiker wil je natuurlijk 

wel zeker zijn dat je ermee beantwoordt 

aan de geldende standaarden en kwali-

teitsnormen.

Wat dat betreft biedt i.Revitalise een 

sterke ondersteuning. De ingenieurs van 

i.Revitalise hebben kennis van de stan-

daarden en kwaliteitsnormen in productie, 

onderhoud en R&D. Zij ondersteunen de 

gebruikers van het deelplatform bij het 

vinden van materieel en competenties 

-

en standaarden is een essentiële functio-

naliteit op het deelplatform.

BIED GEKWALIFICEERDE 
LAKSYSTEMEN AAN

Als je materieel en competenties aanbiedt 

-

catie een grote troef. Een gebruiker gaat 

daar namelijk naar op zoek, om meteen 

de kwaliteitsgarantie te krijgen die hij en 

zijn klant nodig hebben. Door je laksyste-

men conform de geldende standaarden en 

dus aanzienlijk de kans op een succesvolle 

match met een gebruiker.

VERGROOT JE SCOPE  
VAN ACTIVITEITEN MET 
GEKWALIFICEERDE  
COMPETENTIES

Als oppervlaktebehandelend bedrijf be-

schik je wellicht zelf over het materieel en 

de competenties om je kernactiviteiten uit 

te voeren, maar ben je misschien beperkt 

in je randprocessen. Denk bijvoorbeeld 

-

lingen, onderhoud en kwaliteitscontroles, 

of zelfs R&D. Intern investeren om te vol-

doen aan tig standaarden en kwaliteitsla-

bels is op een gegeven moment niet meer 

bedrijfseconomisch te verantwoorden. 

Veel bedrijven focussen daarom enkel op 

dan loop je ongetwijfeld opdrachten mis.

Om te voldoen aan een bredere waaier 

van standaarden en normen biedt een 

deelplatform ongetwijfeld een interessan-

te oplossing. Als je bijvoorbeeld een spe-

krijgt in een aanbesteding, waar je intern 

niet meteen een oplossing voor hebt, dan 

kan je snel en eenvoudig een aanbieder 

van het geschikte materieel of de compe-

tentie opzoeken via het deelplatform van 

i.Revitalise.

Zo vergroot je je eigen scope van activi-

teiten, zonder grote investeringen te ma-

ken. Je beschikt steeds over het geschikte 

materieel en de competenties, volgens de 

standaarden en kwaliteitsnormen die jouw 

klant verwacht. Bovendien kom je in con-

tact met nieuwe partijen die al gauw en-

thousiaste zakenpartners kunnen worden. 

Gebruik standaarden en kwaliteitsnormen 

dus voor een win-win in de deeleconomie!

I-Revitalise
Stefan Verreykeni

i.Revitalise is het eerste platform voor het delen van B2B capaciteit, dat zich richt 
op hightech- en hoogwaardig materieel en competenties in de industrie, waaron-
der de oppervlaktebehandelingsindustrie. Het focust op drie markten: 1. Produc-
tie, 2. Onderhoud, Reparatie en Revisie en 3. Onderzoek en ontwikkeling.

CONTACT
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Qualicoat: meerwaarde of pijnpunt?
Alle betrokken partijen evenwaardig verantwoordelijk  
voor een kwaliteitsvol eindproduct
Als alle partijen, die betrokken zijn bij het 

proces van basisaluminium tot het gelakt 

aluminium, hun steentje willen bijdragen, is 

een hooggewaardeerd en kwalitatief zeer 

hoogstaand eindproduct zeker mogelijk. 

Zodoende zijn ALLE actoren in feite al-

lemaal een beetje verantwoordelijk voor 

de verdere evolutie binnen hun eigen 

marktsegment. Voor de chemicaliënleve-

ranciers van voorbehandelingssystemen, 

de poederfabrikanten en de loonlakkers 

heeft men daarvoor destijds het kwali-

teitslabel “Qualicoat” opgericht met uit-

producten, voorschriften en de juiste pro-

cesvoering. Terecht! Maar ook zouden alle 

andere betrokken partijen in de ketting 

van grondstof tot gelakt eindproduct best 

volgens de kwaliteitsregels van hun vakge-

DE ALUMINIUM  
EXTRUDEUR

Het begint al bij de extrudeur die bij voor-

keur de samenstelling van zijn legering 

zou kunnen “aanpassen” aan de richtlijnen 

van diverse onderzoekscentra over de 

grenswaarden van de diverse legerings-

elementen. Helaas primeert vaak het eco-

nomische belang op de kwaliteit van het 

eindproduct. Uiteraard speelt in het geval 

van de basisproducent de macro econo-

mische realiteit een veel grotere rol dan 

de wil om een optimaal kwalitatief basis-

product te vervaardigen. Ik wil zeker niet 

elke extrudeur over dezelfde kam sche-

ren, maar wereldwijd zijn het aantal alu-

miniumproducenten eerder beperkt en 

spelen de handelsoorlogen tussen de na-

ties en de overnamestrategieën onderling 

een veel te grote rol. Daardoor is er toch 

nog heel wat “minderwaardig” aluminium 

in omloop. In de Qualicoat
benoemt men wel degelijk de geschikte 

legeringen 6060,6063 of 5005. De echte 

over het al of niet voldoen aan de legering 

-

geboden krijgt. Hij blijft echter wel het eer-

ste aanspreekpunt bij problemen met de 

laklaag. Uiteraard speelt hier op wereldvlak 

de macht van de multinationals de groot-

ste rol. Aandelenmarkten en jaaromzetten 

zijn nu éénmaal belangrijker dan een per-

fecte kwaliteit van de gecoate veranda bij 

de eindconsument.

DE LEVERANCIER VAN 
HET VOORBEHANDE-
LINGSSYSTEEM

De chemicaliënleveranciers moeten hun 

systemen van chemische voorbehandeling 

ter goedkeuring voorleggen aan Quali-
coat. Er worden o.a. zoutsproeitesten op 

laboschaal uitgevoerd vooraleer de erken-

ning en opname in de lijst van de goed-

gekeurde voorbehandelingssystemen een 

volgens de voorschriften van de fabrikant. 

Hier zou echter nog wel wat meer aan-

dacht aan mogen geschonken worden 

omdat de interpratie van gebruiksvoor-

schriften door de coater soms niet over-

eenstemmen met de interpretatie van de 

DE POEDERLEVERANCIER

De poederleveranciers doen hetzelfde. 

Ze dienen een aantal stalen in bij Qua-
licoat en krijgen na uitvoerige labotesten 

nog wel wat hiaten in die vooral te maken 

hebben met interpretatie van de diverse 

actoren. Kleurverschillen zijn daarvan een 

voorbeeld. Je kan bij alle poederleveran-

ciers een bepaalde RAL-kleur kopen met 

een Qualicoat goedkeuring. Maar als je 

die allemaal naast elkaar legt, dan blijken 

er toch nogal wat visueel waarneembare 

kleurverschillen te zijn. Voor een opdracht-

gever is uiteraard het begrip “RAL kleur” 

voldoende en ook terecht! In de praktijk 

zien we echter nog te vaak problemen 

ontstaan hieromtrent.

DE LOONCOATER

Uiteraard draagt de coater zelf ook een 

groot stuk verantwoordelijkheid. Hij moet 

zijn proces gecontroleerd uitvoeren, de 

nodige eindcontroles uitvoeren en zor-

gen dat alle procesparameters voldoen 

aan alle voorschriften. In dit verband zijn 

-

lijk. Elke aluminiumlakker die het Quali-
coat
van vandaag over zijn eigen ingericht labo 

waar hij dagelijks zijn procesparameters 

kan controleren en waar hij de nodige 

testen en metingen op de eindproducten 

kan uitvoeren. De voorbije 25 jaar is de 

procesvoering bij de loonlakker zeker in 

positieve zin geëvolueerd en hebben de 

Qualicoat specs zeker bijgedragen tot een 

hoogwaardige laklaag op het aluminium.

DE CONSTRUCTEUR - 
BOUWAANNEMER

De constructeur heeft zeker ook een 

belangrijk aandeel in de hand tot het bij-

dragen van de eindkwaliteit van zijn fa-

bricaat. Worden alle verstekhoeken van 

ramen wel degelijk afgekit? Beschermt hij 

Maes Coating Service
Ludo Appelsi
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zijn geplaatste alu ramen in de bouw te-

gen cementspatten (of houden de andere 

bouwvakkers hiermee rekening)? Weet hij 

-

kaar last (bijvoorbeeld bij een balkonhek), 

de lasnaden poreus blijven waardoor er 

tijdens de chemische voorbehandeling bij 

de coater chemicaliën kunnen indringen 

in de constructie, die later ook weer gaan 

indrogen en uiteraard nefast kunnen zijn 

na enkele jaren? Waarvandaan koopt de 

plaatwerk? Hebben deze wel altijd de fel 

besproken afrondingsstraal van 0,5 mm? 

Heeft hij garanties over de bestelde lege-

ring? Houd hij rekening met het feit dat 

systeemverdeler inkoopt voor een be-

paalde werf, de kleur kan afwijken van het 

plaatwerk dat hij voor datzelfde project 

elders laat coaten? Het is daarom ook een 

positieve evolutie dat o.a. bij de construc-

teurs de laatste jaren ook meer en meer 

gewerkt wordt volgens kwaliteitshandboe-

ken vanuit hun branche (mooi voorbeeld 

is het FAC keurmerk en FAC kwaliteits-

handboek). In deze handboeken wordt 

er vaak ook verwezen naar de Qualicoat 

wat uiteraard een goede zaak is.

DE EINDGEBRUIKER - 
CONSUMENT

Anderzijds zou men ook kunnen stel-

len dat de eindgebruiker soms ook niet 

voldoende aandacht geeft aan zijn gelakt 

aluminium product. Waarom gaat de con-

sument met zijn auto maandelijks naar de 

carwash, en verzaakt diezelfde consument 

om zijn aluminium ramen evenwaardig te 

onderhouden? Sterker nog: als dan na een 

aantal jaren hier en daar wat corrosie is 

ontstaan, eist hij een nieuw raam. Zou hij 

ooit na datzelfde aantal jaren terug naar de 

garage geweest zijn met zijn auto waarop 

net boven de wielkast een roestplekje zit, 

om dan een nieuwe auto op te eisen??

ARCHITECT

Rekening houdende met al het voorgaan-

de zouden alle opdrachtgevers, bouwhe-

ren, architecten ervoor moeten zorgen 

dat bij al hun bestekken in lastenboeken 

de overeenstemmende kwaliteitslabels 

expliciet zouden moeten vermeld worden. 

Tegelijkertijd zou extra aandacht moeten 

gaan naar de keuze van het basisproduct 

(aluminium), de constructeur – aannemer, 

maar ook de verantwoordelijkheid van de 

eindgebruiker t.a.v. het onderhoud zou ex-

pliciet moeten vermeld worden. 

CONCLUSIE

Er zouden wat meer inspanningen mogen 

gedaan worden om ALLE betrokkenen 

op één lijn te krijgen om GEZAMENLIJK 

tot een optimaal eindproduct te komen. 

Er zijn in het verleden al diverse pogingen 

geweest in dit verband met redelijke resul-

taten doch dit kan zeker nog verder geop-

timaliseerd worden.

In mijn 35-jarige carrière heb ik inmiddels 

meer dan 5.000.000 m² aluminium voor-

zien van een poedercoating. Uiteindelijk 

heb ik zelden of nooit een klacht gehad 

die we éénduidig konden toewijzen aan 

één bepaalde schakel in de ganse ketting 

van het substraat tot aan het eindproduct. 

Er waren altijd wel meerdere mogelijke 

oorzaken of afwijkingen in zowel het pro-

ces, het basisaluminium, de poeder of de 

voorbehandeling, de constructie zelf en 

“last but not least” het onderhoud nadien. 

Voor mij is dit het bewijs dat, behalve de 

looncoater, ook de andere actoren in het 

verleden te weinig betrokken zijn geweest 

bij het tot stand komen van een kwalitatief 

goed eindproduct.

Anderzijds staan er verschillende projec-

ten tot op de dag van vandaag nog steeds 

te “schitteren” in al hun pracht, zelfs na 25 

jaar!! Het is dus wel degelijk mogelijk, als 

ALLE voorwaarden van substraat over 

proces en grondstoffen tot en met on-

derhoud voldoen aan de huidige know-

how, voorschriften, goed vakmanschap en 

goodwill van alle betrokken partijen. Het 

ontstaan van het QUALICOAT – label 

heeft daar zeker en vast toe bijgedragen!!

Het blijft echter een continue opdracht 

om iedereen te blijven activeren om zijn 

deel van de verantwoordelijkheid telkens 

opnieuw bij elke opdracht te nemen. Een 

goede communicatie met - en tussen fa-

brikanten, applicateurs, leveranciers, maar 

ook bijvoorbeeld vakverenigingen en on-

derzoekscentra zijn daarbij absoluut nood-

zakelijk. Ons gehele marktsegment moet 

telkens opnieuw blijven innoveren, com-

municeren en ervaring uitwisselen over 

alle ontwikkelingen die zich voordoen in 

onze sector. Een goede vakvereniging kan 

hierbij als een voor de hand liggende “be-

middelaar en/of coördinator” functioneren.

Is het Qualicoat label nu een meerwaarde 

of een pijnpunt? Zonder discussie biedt 

het zeker een positieve bijdrage tot een 

hoger kwaliteitsniveau bij de lakkerij. Het 

blijft een beetje een pijnpunt omdat het 

de poederleverancier en de leverancier 

van de voorbehandeling systemen. 

Tot op heden is het complete kwaliteits-

bewustzijn echter nog niet ver genoeg 

doorgedrongen in de gehele ketting van 

substraat tot en met de plaatsing van het 

afgewerkte eindproduct bij de eindgebrui-

ker en het onderhoud nadien. Maar we zijn 

in ieder geval op de goede weg!!
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Van Gils Group trekt de kaart van 
kwaliteit
Qualicoat is reeds lang een begrip gewor-

den in de oppervlaktebehandeling van alu-

minium.  Vermits we merkten dat uit de 

professionele markt de vraag naar gestan-

daardiseerde kwaliteitsnormen toenam, 

beschikken we in onze aluminiumlakkerij 

in Turnhout over het Seaside label.  Daar-

naast hebben wij binnen de groep ook het 

Hoeselt en Zele, dat betrekking heeft op 

de behandeling van staal.

Voor ons blijft de basis dat een goed 

overleg met de opdrachtgever over de 

duurzaamheid, het gebruiksdoel, de om-

gevingsomstandigheden, het coatproces, 

het onderhoud én bovendien zijn estheti-

sche verwachtingen leidt tot een succesvol 

eindresultaat.  

Het coatingsysteem moet “Quali” top zijn 

en in vele gevallen ook mooi, zoals blijkt 

uit de foto. 

 

van onze procescontrole en is als het ware 

het strikje rond de verpakking van onze 

kwaliteitsvolle, duurzame en esthetische 

oppervlaktebehandelingen. Sommige klan-

ten plakken er graag een label op,” aldus 

Joep Van Gils.

Van Gils Group
Sibylle Vanhovei

Al uw poederlakwerk, zowel staal als aluminium
Van Gils Group is een groeiend familiebedrijf met een netwerk van eigen ves-
tigingen en partnerbedrijven in de Benelux. Wij willen onze klanten de unieke 
combinatie bieden van de professionaliteit, capaciteit en kwaliteit van een groot 

heeft rechtstreeks contact met de plantmanager.
Van Gils Group beschikt in totaal over 12 coatinglijnen op 7 locaties. We bieden 
volgende behandelingen: stralen, metalliseren, fosfateren, conversiebehandeling en 
poedercoaten in één- of meerlaagsystemen.

CONTACT

resto Wit Toreke Aarschot

Joep Van Gils
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AkzoNobels verbeterde poeder-
coating bevordert hygiëne

De toegenomen vraag naar hygiëne 

bevorderende producten was voor  

AkzoNobel aanleiding om versneld 

met antibacteriële eigenschappen 

voor de Interpon D1000 en 2000 

reeks architecturale poedercoatings te  

komen.

Nu hygiëne op ieders agenda staat bete-

kent de extra functionaliteit die de Bio-

Cote® antibacteriële technologie biedt, 

dat het interieur van gebouwen beter be-

schermd kan worden tegen bacteriën en 

schimmels die problemen kunnen veroor-

zaken zoals stank, vlekken of kwaliteitsver-

lies van materialen.

De verbeterde Interpon D AM - het eer-

ste product in zijn soort in het architectu-

rale segment van AkzoNobel - kan worden 

gebruikt op verschillende binnentoepas-

singen, zoals raamkozijnen, plafondtegels, 

metalen kantoorwanden, metalen deuren 

en liftdeuren. Het is een vervolg op de lan-

cering van het antibacteriële Interpon AM-

assortiment van vorig jaar, dat doorgaans 

wordt gebruikt op oppervlakken in om-

gevingen waar hygiëne uiterst belangrijk is, 

zoals ziekenhuizen, klinieken, kleedkamers, 

scholen en openbaar vervoer.

De groeiende bezorgdheid van consu-

menten over hygiëne betekent dat we 

moeten blijven zoeken naar manieren om 

onzichtbare bescherming te bieden en sa-

men leven en samen werken hygiënischer 

te maken. Interpon D AM is een effectieve 

oplossing voor architecten en technische 

adviseurs en voegt extra functionaliteit toe 

aan een product dat een lange staat van 

dienst heeft als het gaat om superieure 

prestaties.

Jennifer Collier, Partner Development Ma-

nager BioCote®: “We zijn verheugd dat we 

onze langdurige relatie met AkzoNobel 

kunnen uitbreiden door onze hoogwaar-

dige antibacteriële additieven in hun Inter-

pon D-reeks te introduceren.”

BioCote® is marktleider op het gebied van 

antibacteriële oplossingen, met meer dan 

25 jaar ervaring in antibacteriële techno-

logie. De integratie van BioCote® antibac-

teriële technologie in architecturale poe-

dercoatings zorgt voor een hygiënischere 

omgeving door bijna 99,99% van de mi-

croben op behandelde oppervlakken te 

verminderen. De BioCote® technologie 

maakt het makkelijker om een oppervlak 

hygiënisch schoon te houden. Echter, Bio-

Cote® technologie beschermt gebruikers 

of anderen niet volledig tegen ziektever-

wekkende bacteriën, ziektekiemen, virus-

sen of andere schadelijke organismen. Dit 

betekent dat de oppervlakken met pro-

ducten uit de Interpon D AM-serie langer 

fris en schoon blijven. Het is de perfecte 

keuze voor omgevingen waar hygiëne van 

groot belang is.

Een kritische factor voor de nieuwe poe-

dercoating was dat deze dezelfde uitste-

kende kleurkwaliteit en extreme duur-

zaamheid moet bieden waar Interpon 

D om bekend staat. Interpon D AM is 

wereldwijd ook beschikbaar in dezelfde 

uitgebreide selectie van kleuren en afwer-

kingen als de bestaande Interpon D-reeks, 

texturen. 

Onze innovatie is gericht op het ontwik-

kelen van kleurtechnologie en oplossingen 

die voldoen aan de technische uitdagingen 

en prestatie-eisen van onze klanten. 

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Interpon Powder Coatings
Bart Baeskens i

Liftdeuren worden beschermd met de nieuwe Interpon D AM reeks van architectonische poedercoat-
ings 
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Lithocide® Nanocoat gaat Covid-19 
tegen
Het bedrijf Lithcote, gespecialiseerd in het 

formuleren en in het aanbrengen van coa-

tings op alle soorten ondergronden, heeft 

de afgelopen jaren geïnvesteerd in haar 

R&D en nu nog meer aangezien de hui-

dige gezondheidscrisis.

Lithcote heeft een coating ontwikkeld die 

tegelijkertijd virusdodend, bacteriedodend 

en totaal fungicide is. Dit betekent dat 

als een virus of een bacterie zich op het 

behandelde oppervlak zou nestelen, de 

besmettelijke belasting zou uitgeschakeld 

worden.

Voor ons is het een hoogtepunt om deze 

coating aan te bieden in diverse sectoren 

waar deze toepassing revolutionair zal zijn: 

transport, farmaceutische industrie, zie-

kenhuissector, maar ook voor huis-, tuin- 

en keukengerief.

Deze technologie is gebaseerd op func-

tionele nano-keramiek die chemisch is 

gekoppeld aan een polymeerketen. De 

gevormde oppervlaktebehandeling is 

-

stendig en vooral actief. Dit product be-

vindt zich momenteel in de validatie fase 

bij een Laboratorium van de Universiteit 

van Luik om de doeltreffendheid tegen 

Covid-19 te bevestigen.

Daarnaast wordt een nieuwe versie af-

gerond, die ook textiel (maskers, hem-

den, enz.) zal behandelen waardoor de 

bescherming van mensen verder wordt 

versterkt.

Lithcote Europe
Christophe Leclercqi

Le Lithocide® Nanocoat tue  
le Covid-19

La société Lithcote®, spécialisée dans la 

formulation et l’application de revête-

ments de surface sur tout type de support, 

a massivement investi dans son départe-

ment de recherche et développement ces 

dernières années et encore plus mainte-

nant au vu de la situation sanitaire actuelle.

-

rions, nous avons ainsi développé un revê-

tement qui est à la fois virucide, bactéricide 

et fongicide total. Ce qui veut dire que si 

un virus ou une bactérie devait se déposer 

sur la surface traitée, la charge infectieuse 

en serait désactivée.

Pour nous c’est un aboutissement de pou-

voir proposer ce traitement qui pourra 

sans doute révolutionner plusieurs sec-

teurs: les transports, l’industrie pharma-

ceutique, le secteur hospitalier, mais aussi 

les objets usuels du quotidien, etc.

Cette technologie s’appuie sur des na-

no-céramiques fonctionnelles reliées 

chimiquement à un réseau polymère. 

Le traitement de surface ainsi formé est 

très résistant et surtout actif. Ce produit 

est à l’heure actuelle en phase de valida-

Covid-19 au sein d’un laboratoire de l’Uni-

versité de Liège.

Par ailleurs, une nouvelle version est, elle, 

de traiter également les textiles (blouses, 

masques, etc…) renforçant encore la pro-

tection des personnes.

Lithcote Europe
Christophe Leclercqi
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Een inzicht in de aansprakelijkheid 
tijdens de levensduur van een  
product ontsluit de circulaire  
waarde
In dit artikel ontrafelen we de circu-
laire economie en verbinden we de 
theorie met praktijkvoorbeelden en 
best practices bij enkele VOM-leden, 
waaronder LCV en Hatwee. De in-
vloed en het beslissingsvermogen 
van de verschillende actoren van de 
waardeketen achterhalen is essen-
tieel om waarde te ontsluiten. Als u 
eenmaal de aansprakelijkheid van 
de belanghebbende partijen begrijpt, 
kunt u de sleutelactoren op de radar 
brengen en de volgende stap in uw 
circulair avontuur zetten.

DE FABRIKANT IS EIGENAAR 
VAN HET ONTWERP

Uw aansprakelijkheid als fabrikant oriën-

teert de beslissingen in onder meer het 

ontwerp, de productie en de distributie. 

Als fabrikant bent u bijvoorbeeld verant-

woordelijk voor de veilige werking van de 

producten die u op de markt brengt. Hier-

toe voert u dus een risicoanalyse uit en 

treft u preventie- of mitigatiemaatregelen 

om te vrijwaren dat uw product aan de re-

gelgeving voldoet en, bovenal, dat uw klant 

zijn product probleemloos kan gebruiken. 

Als ontwerpende fabrikant beslist u bijge-

-

liteit van het product op het moment van 

de verkoop. Anderzijds stelt u misschien 

ook input van de klanten en andere sta-

keholders op prijs, die u meeneemt naar 

de ontwikkeling van (nieuwe) producten. 

Op het vlak van ontwerp kunnen de ver-

wachtingen van de klant, zijn gedrag ten 

aanzien van uw product, zijn productge-

-

devolle input zorgen. Eigenlijk wilt u echt 

weten waarom een klant uw product niet 

langer gebruikt. Maar op het einde van de 

rit bepaalt u zelf, als fabrikant, hoe u deze 

van het product en hoe u het product op 

de markt brengt. De fabrikant is eigenaar 

van het ontwerp.

DE EIGENAAR BESLIST

Diezelfde logica gaat ook op voor de ei-

genaar van het product. Het is de eigenaar 

van het product die (vaak informeel) be-

paalt of en hoe een product wordt ge-

bruikt. Het is de eigenaar die beslist om 

het product te onderhouden, te herstellen, 

te upgraden, te renoveren en te herfabri-

ceren. Meer nog, het is de eigenaar die be-

slist of en wanneer het product een twee-

de leven krijgt of als afval wordt afgedankt. 

Dit beslissingsvermogen van de eigenaar is 

zijn aansprakelijkheid. U, als ontwerpende 

fabrikant, kunt inzichten en aanbevelingen 

aanreiken, maar de uiteindelijke beslissing 

ligt bij de eigenaar. Alleen tijdens de garan-

tieperiode kan de invloed van de fabrikant 

dwingender zijn.

Men zou kunnen denken dat de fabrikant 

nog steeds nodig is voor reserveonder-

delen, onderhoud of upgrades, maar dat 

is niet altijd het geval, zoals we verderop 

zullen zien.

Dit betekent dat producteigenaars, zoals 

Dienstenbedrijven (zoals onderhoud- of 

facility management-bedrijven) daarente-

gen concurreren met de maakbedrijven 

om de waarde te vermeerderen op basis 

van de nuttige levensduur van de produc-

ten.

CASE 1: 
VOM-lid Laser Cladding Venture 
(LCV) is o.a. actief in het herstellen van 

afgesleten producten of onderdelen ervan. 

Zo behandelen ze bijvoorbeeld matrijzen 

waar ze door middel van laser cladding op 

kritische plaatsen een slijtlaag kunnen aan-

brengen en zo de matrijs opwaarderen en 

klaar maken voor volgende productiecycli. 

Hun klant is dus niet de matrijs producent, 

noch de producent van de machine waar-

in de matrijs gebruikt wordt. De waarde 

van zo’n herstelling ligt in de handen van 

de eigenaar/gebruiker van de matrijs die 

naar oplossing op zijn maat zoekt. 

Als gevolg daarvan is het moment van 

eigendomsoverdracht dus ook een over-

dracht van aansprakelijkheid en, bijgevolg, 

een overdracht van beslissingsvermogen.

Het ligt voor de hand dat het behoud van 

nauwe banden met de producteigenaar 

(en/of gebruiker) een absolute voorwaar-

de is om de servicewaarde van het pro-

duct te ontsluiten. Deze redenering is een 

van de eerste redenen waarom ‘Product 
as a Service’ (PaaS) een bijzonder krach-

tige benadering voor waardevermeerde-

ring kan zijn. Door de aansprakelijkheid 

bij de fabrikant te houden, wordt ook de 

levensduur van het product door de fa-

brikant gestuurd. Tegen deze achtergrond 

is de term ‘aansprakelijkheid’ essentieel, 

Products as a Service de eigendom van de 

aansprakelijkheid kan scheiden. Een lea-

singbedrijf kan eigenaar van een product 

worden (voor de duur van de serviceover-

eenkomst), terwijl de fabrikant de aanspra-

kelijkheid behoudt van de service aan de 

producten bij de klant.

Een voorbeeld: in bepaalde modellen van 

Light-as-a-Service zijn de armaturen (pro-

ducten) eigendom van een leasingbedrijf 

voor de duur van de overeenkomst, terwijl 

de lichtopbrengst (service) de aansprake-

lijkheid van de fabrikant is via onderhoud, 

controles, upgrades, enz.   

 

SIRRIS
Thomas Vandenhautei
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WELKOM IN DE ECHTE 
WERELD

In veel gevallen, en vooral in B2B, liggen 

de zaken vaak een stuk moeilijker. De eige-

naar is niet noodzakelijk de gebruiker van 

het product en de aansprakelijkheden kun-

nen met verloop van tijd verschuiven, op 

basis van de contractuele afspraken tussen 

de diverse belanghebbende partijen.

Een voorbeeld: gefabriceerde HVAC-

apparaten, zoals een koeler of ventilatie-

apparatuur, kunnen de eigendom zijn van 

de eigenaar van het gebouw, terwijl de 

installatie door een serviceprovider wordt 

uitgevoerd. Het onderhoud en de gezond-

heid- en veiligheidsinspecties worden via 

een overeenkomst, en dus voor een vast-

gestelde periode, toevertrouwd aan een 

facility management-bedrijf dat de exploi-

tatie van de dienst bij nog een andere ser-

viceprovider bestelt, terwijl de gebruiker 

misschien maar een deel van het gebouw 

huurt. Uiteindelijk kan het dus best zijn dat 

de personen die van de HVAC-functiona-

liteit genieten, tot geen van bovenstaande 

bedrijven behoren, maar gewoon klanten 

of bezoekers zijn. In de meeste gevallen is 

de context dus complex en is een gron-

dige analyse nodig om de aansprakelijkhe-

den in de tijd vast te stellen.    

 

Tip: Kijk na waar u zich als fabrikant in 
de ranglijst bevindt wanneer de klant/
gebruiker een bepaalde behoefte 
heeft met betrekking tot het product 
dat u hebt geleverd. Misschien staat u 
zelfs niet eens in de top drie van de 
klant op het moment dat een dienst 
vereist is. Een goed uitgangspunt is 
het inschatten van de risico’s voor de 
andere actoren in het netwerk. Wat 
kunt u, naast producten en diensten, 
bieden (bijv. kennis, data, toegang tot 
hulpmiddelen,…) om deze risico’s te 
beperken en tegelijk de levensduur 
van het product te verlengen? 

Omarm deze complexiteit die nu deel in-

tegraal uitmaakt van het bedrijfsleven. Het 

grote voordeel ervan is dat het de zake-

lijke risico’s kan helpen beperken. Vanuit 

een circulair oogpunt betekent dit dat de 

onderling gekoppelde elementen tot een 

meer veerkrachtig netwerk kunnen uit-

groeien. Als een stakeholder zijn product 

of dienst niet kan leveren, is de kans groter 

dat er alternatieve oplossingen worden 

gevonden. 

Bovendien kan in de complexiteit ook 

waarde schuil gaan. De meesten onder 

-

ben dus de neiging om de bijbehorende 

complexiteit op andere partners af te 

schuiven. In de echte wereld hebben we 

extra rollen nodig bij de invoering van een 

Product as a Service, omdat het systeem 

gekend staat voor zijn complexiteit. Een 

van de voorstellen die Econocom aanhaalt 

in zijn publicatie voor Circulair Vlaanderen, 

‘Financiering van de circulaire economie’, 

is de rol van een integrator. De afbeel-

ding hieronder tracht de vereiste actoren 

te bepalen en met elkaar in verband te 

brengen. In het voorbeeld van de HVAC-

apparatuur trachten toekomstige concep-

ten, zoals Design-Build-Maintain (DBM), 

de complexiteit weg te nemen en tegelijk 

de kwaliteit te garanderen en de verant-

woordelijkheden duidelijk af te bakenen. 

De behoefte aan dergelijke nieuwe rollen 

kan voor sommigen onder u een oppor-

tuniteit zijn.

Tip: Hoe zou u de actoren voor uw 
circulair project positioneren? Wat 
zijn de aansprakelijkheden en wat 
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systeem van te maken? Een goede 
en beproefde strategie bestaat erin 
een gezamenlijke doelstelling met uw 
partners te vinden om de waarde te 
maximaliseren en tegelijk de risico’s 
te beperken.  

CASE2: 

VOM-lid HaTwee is distributeur van 

poedercoating en werkt aan de imple-

mentatie van haar nieuwe ‘prijs-per-goed-

afgewerkt-stuk’-model bij verschillende 

klanten. Doordat HaTwee haar expertise 

nu heeft kunnen vertalen in een portfo-

lio van mogelijke diensten, gaande van vrij 

beperkte ondersteuning van een lakkerij-

installatie tot de volledige overname van 

de werking ervan, is het mogelijk om dit 

portfolio stelselmatig in de praktijk te laten 

groeien.  Het ultieme doel van ‘coating-as-

a-service’, waarbij ook kwaliteitsgaranties 

tijdens de gebruiksfase van het gelakte 

product inbegrepen kunnen worden, komt 

op de radar. Ook voor HaTwee is het nu 

dus cruciaal zowel de eigenaar van de pro-

ducten als de producent  (eigenaar van 

het ontwerp) gezamenlijk te kunnen aan-

spreken. Het eigenaarschap is ook hier de 

sleutel om zo’n circulair business model te 

kunnen realiseren. HaTwee zal via een on-

afhankelijke taskforce voor geïntegreerde 

grootverbruikers becijferen wat de moge-

lijke optimalisaties in productiviteit, grond-

stofgebruik, transport en duurzaamheid 

kan opbrengen, uitgaande van alternatieve 

logistieke modellen waarbij de klassieke 

rollen van producent en applicateur in 

vraag worden gesteld.

EIGENDOM BIJ EINDE  
LEVENSDUUR

Wanneer een product tot afval wordt af-

gedankt, vindt andermaal een overdracht 

van eigendom en aansprakelijkheid plaats. 

Er kunnen meerdere trapsgewijze pro-

cessen bestaan. Een product kan door 

de eigenaar worden afgedankt, terwijl de 

nieuwe eigenaar kan beslissen om het 

product of onderdeel van het product te 

hergebruiken of een andere bestemming 

te geven. Hoe dichter men bij het mate-

riaal zelf komt, hoe kleiner de restwaarde 

wordt. Een strategie om met deze waar-

devermindering om te gaan, bestaat erin 

de eigendom en de aansprakelijkheid in de 

waardeketen zo hoog mogelijk te houden. 

Als fabrikant of serviceprovider kan het 

interessant zijn om qua aansprakelijkheid 

een nauwe samenwerking met de eige-

naar van het machinepark of de gebruiker 

in stand te houden. Voor u, als fabrikant (of 

mogelijk nieuwe eigenaar), kan het product 

meer waarde hebben dan afval. Vaak komt 

deze waarde uit bepaalde componenten, 

veeleer dan uit het product in zijn geheel.

Tip: Verken de mogelijkheden van een 
tweedehandsverkoop voor uw pro-
duct. Als fabrikant beschikt u over de 
nodige kennis en competenties om de 
status van een geretourneerd product 
te onderzoeken en te evalueren. Uit-
gaande van deze evaluatie, kunt u dan 
de prijs en de mogelijke garantie die u 
biedt, bepalen.

CONCLUSIE

Wat essentieel is voor een maakbedrijf dat 

richting een circulaire economie wil evolu-

eren, is dat het weet hoe de aansprakelijk-

heden tijdens de levensduur van een pro-

duct veranderen. Vanuit deze kennis kunt 

u dan uitmaken hoe deze waarde in elke 

levenscyclus kan worden ontsloten: tijdens 

het gebruik van het product door de eige-

naar en/of gebruiker, aan het einde van de 

(eerste) levensduur of bij de uiteindelijke 

afdanking van het product.

Wenst u uw CE-producten te upgraden, 

dan moet u in de eerste plaats in goede 

klantenrelaties investeren. Contact houden 

door communicatielijnen te creëren en te 

gebruiken is daarbij essentieel.

Alle bovenstaande tips zullen in een tool 

worden gegoten waarmee bedrijven hun 

circulariteit kunnen evalueren. 

MATINÉE THÉMATIQUE «CES SURFACES ANTI-ENCRASSEMENT QUI RÉDUI-
SENT VOS COÛTS DE MAINTENANCE: ÉTAT DES LIEUX DES SOLUTIONS 
EXISTANTES» - MARDI 10 NOVEMBRE 2020
 
La recherche de solutions pour garantir la durabilité des surfaces et de leur aspect tout en minimisant les étapes de nettoyage 
et de maintenance a conduit à l’émergence de revêtements anti-encrassement, antiadhérent, anti-fouling, auto-nettoyant, 
etc. Les applications de ces nouveaux revêtements issus de la recherche et développement foisonnent dans des secteurs 
industriels très variés comme le bâtiment, l’automobile, l’aéronautique, la production d’énergie ou l’industrie du luxe. VOM-
PROMOSURF se propose de faire le point sur les innovations en technologies de surface dans ce domaine.

Recherche des produits et modes de traitement, fabrication et commercialisation des produits, mise en œuvre en atelier ou 
sur site de la plupart des techniques traditionnelles de traitement des métaux : électro-polissage, décapage, passivation, de-

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à vous adresser à Marie-Dominique Van den Abbeele, VOM-PROMO-
SURF, T. +32 (0)16 40 14 20, e-mail : promosurf@vom.be ou consultez notre site web www.vom.be. 
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HATWEE circulair
We lezen in voorgaand artikel van 

Thomas Vandenhaute van Sirris het 

volgende: “Case: HaTwee is distribu-

teur van poedercoating en werkt aan 

de implementatie van haar nieuwe 

‘prijs-per-goed-afgewerkt-stuk’-model 

bij verschillende klanten. Doordat 

HaTwee haar expertise nu heeft 

kunnen vertalen in een portfolio van 

mogelijke diensten, gaande van vrij 

beperkte ondersteuning van een lak-

kerij-installatie tot de volledige over-

name van de werking ervan, is het 

mogelijk om dit portfolio stelselmatig 

in de praktijk te laten groeien.  Het ul-

tieme doel van ‘coating-as-a-service’, 

waarbij ook kwaliteitsgaranties tij-

dens de gebruiksfase van het gelakte 

product inbegrepen kunnen worden, 

komt op de radar. Ook voor HaTwee 

is het nu dus cruciaal zowel de ei-

genaar van de producten als de pro-

ducent  (eigenaar van het ontwerp) 

gezamenlijk te kunnen aanspreken. 

Het eigenaarschap is ook hier de 

sleutel om zo’n circulair business mo-

del te kunnen realiseren. HaTwee zal 

via een onafhankelijke taskforce voor 

geïntegreerde grootverbruikers becij-

feren wat de mogelijke optimalisa-

ties in productiviteit, grondstofgebruik, 

transport en duurzaamheid kan op-

brengen, uitgaande van alternatieve 

logistieke modellen waarbij de klas-

sieke rollen van producent en appli-

cateur in vraag worden gesteld.”

Drie kernwoorden uit het betoog van Tho-

mas die de evolutie naar een circulair busi-

nessmodel bepalen: aansprakelijkheid, 

beslissingsvermogen, eigenaar. Na het 

traject CIRCULAIR ONDERNEMEN samen 

met Sirris, Agoria, Start-up@KBC en Vito in 

2018 is het tijd voor een terugblik. 

Sinds 2018 verkoopt HaTwee producti-

viteit! Over het product poedercoating kun-

nen we kort zijn. Beschouwen we poedercoa-

ting als een “commodity product”, dan weet 

ieder dat de kwaliteit een conditio-sine-qua-

non is, geleverd moet worden tegen markt-

conforme prijzen en dat het verschil gemaakt 

kan worden door de service. But be careful 

not to be “Penny Wise, Pound Foolish!”. Pre-

cies daar zit de kracht van het circulaire én 

economische denken. Waar vroeger bij HaT-

wee het belangrijkste verkoopargument lag 

op minder verbruik, beter applicatierende-

ment en minder afvalpoeder is gebleken dat 

de klant vooral wakker ligt om het lakwerk 

bedrijf kan je aan de ene kant besparen op 

de eenheidsprijzen van de coating, maar als 

je focust op de rentabiliteit van de ingezette 

grondstoffen, energie en arbeid, sla je een 

dubbele slag. De lakkerijen werken vaak on-

der tijdsdruk omdat het lakken de laatste stap 

is voor de oplevering. Hierop inspelen, scoort 

voor elke partij. Tijdens één van de projecten 

werd berekend dat de applicateur meer kon 

besparen in de totale applicatiekost, dan dat 

hij uitgaf aan de poedercoating. We spreken 

hier over een totale besparing van meer dan 

40%!

Deze benadering eist inzicht in de kostprijs-

berekening per stuk, wat de basis is voor 

facturatie ‘per goed afgewerkt stuk’ in plaats 

van aanrekeningen per aangekocht gewicht 

aan poedercoating. Mits betrouwbare com-

municatie van geproduceerde aantallen en 

bevoegdheid in het aansturen van de ap-

plicatieprocessen zal dit een lucratief én cir-

culair verdienmodel zijn voor geïntegreerde 

coatingbedrijven. HaTwee stelt zich graag 

aansprakelijkheid voor de kwaliteit en de 

kostprijs van de gelakte stukken. Naast deze 

verantwoordelijkheden willen we dan ook 

wel de bevoegdheid om het lakproces aan 

te sturen. Zo hebben we voor een klant die 

-

viteit kunnen verhogen wat de deur opent 

voor een groter marktaandeel. De output 

van de lijn is van 700.000 m² gestegen tot 

1.000.000 m² per jaar met dezelfde inzet van 

energie en grondstoffen. 25 ton poederafval 

werd gereduceerd tot 10 ton en bij de vol-

gende investeringsronde gaat de coater over 

tot zero-waste op aanbeveling van HaTwee 

als lakleverancier. Zo zien wij “Powder as 

a Service”.

Voor architecturale toepassingen, bv. Ge-

velbekledingen, aluminium schrijnwerk, kan 

HaTwee nog een stap verder gaan. De coa-

ting zorgt langdurig voor corrosiewering met 

duidelijke verwachting naar kleur- en glans-

behoud. Waar Qualicoat classe 1 tien jaar 

als een mooi streven ziet, is de tendens nu 

eerder 25 jaar en meer, met Qualicoat clas-

se 2. Hiervoor zijn periodieke inspecties en 

prompte herstelling bij occasionele beschadi-

gingen noodzakelijk. Deze monitoring voedt 

de ontwikkeling van de toekomstige coatings, 

met als doel “duurzaamheid zoals verwacht”.

Het artikel “BIZ.VOM: Meerwaardecreatie bij 

job-coaters” in VOM-info 04/18 is me altijd 

bijgebleven. De foto’s spreken boekdelen. De 

aanwezigen zijn diep in studie en hebben een 

ietwat beteuterd gezicht. Zelf kon ik niet aan-

wezig zijn in deze denktank. Het lijkt wel of de 

looncoater het hoofd breekt over zijn toe-

komst. Verticale integratie van OEM-bedrij-

ven, van klein tot groot, de laklijntjes schieten 

als paddenstoelen uit de grond en inderdaad 

zoals het artikel aangeeft, niet geremd door 

enige kennis ter zake. De OEM-bedrijven zijn 

gemotiveerd door de logistieke voordelen en 

eigen  beslissingsvermogen over de kwaliteit 

en kosten. Als coatingleverancier zien we daar 

een belangrijke taak voor ons weggelegd. 

Vanaf het ontwerp van de laklijn en de design 

van de stukken worden we mee rond de tafel 

geroepen. Investeren is één, maar onze focus 

output, kwaliteit zoals de eindklant het wilt 

en met een minimum aan aardse grondstof-

fen, arbeid en energie. Het gebrek aan kennis 

over de mogelijkheden van poedercoatings 

en hun applicatie levert enerzijds prijsdruk en 

HaTwee
Hans Hooybergi
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anderzijds een verlies aan rendement. Door 

te focussen op output en op de vereiste kwa-

liteit, en ook die verantwoordelijkheid hier-

voor te willen opnemen, sturen we R&D in 

de richting van waardecreatie in plaats van 

de laagste kilogramprijs. Zoals Dominique 

Verleysen (BASF-Chemetall) aanhaalde in 

bovenstaande artikel, is het uiterst belangrijk 

met alle betrokken partijen het lastenboek 

onder de loep te nemen. Corrosiepreventie 

en productierendement beginnen op de te-

kentafel mét specialisten in elk vakgebied.

De respons uit de markt hiervoor is beperkt. 

Waarom? Bedrijven willen graag multi-sour-

cing. Ze spelen graag verschillende toeleve-

ranciers uit en gebruiken die als bron van 

kennis, al is die vaak gekleurd. Die kennisbe-

hoefte is groter dan ooit, want er blijkt veel 

onwetendheid te zijn, dat geeft ook het ver-

noemde artikel weer. HaTwee vult dit in en 

leidt ook mensen uit de lakkerij op. Ook als 

distributeur tappen wij uit verschillende vaat-

jes en dat geeft ons een schat aan informatie 

en kennis in mogelijkheden en ontwikkelin-

gen. Opdracht is dus om naast de aanspra-

kelijkheid over de applicatie, ook te zorgen 

voor kennisoverdracht naar de bedrijven. Een 

tweede struikelblok is de data-overdracht. 

Hoe kan HaTwee aan de informatie komen 

over hoeveel stuks goed zijn afgewerkt? Hoe 

betrouwbaar is de data en de timing van de 

data? Niet elk bedrijf geeft graag inzage in 

deze informatie. Nochtans schuilt hier een 

schat aan besparingen in voor het applica-

tiebedrijf. Cijfermateriaal is de bron van 

optimalisaties, opleidingen, onderhoud, 

procesmethodiek.

De laatste twee jaar worden we meer en 

meer door installatiebouwers en investeer-

ders gevraagd om vanaf de ontwerpfase van 

de lakkerij mee te denken aan het ontwerp. 

Daar komt rendement uit. De input van de 

applicateur is belangrijk om de productiviteit 

in de hand te werken. Hier zit dus ook een 

uitdaging en opportuniteit naar een circulaire 

businessmodel. Ook de installatiebouwer 

moet mee aansprakelijk worden gesteld voor 

de kwalitatieve en kwantitatieve output van 

de laklijn.

Voor bouw-gerelateerde projecten is 15 tot 

25 jaar een mooie streefdoel qua verwachte 

levensduur. De klant wilt met de oppervlak-

tebehandeling drie prestaties gedurende een 

bepaalde periode: corrosiewering, kleur- en 

glansbehoud. Voor andere toepassingen, bv. 

grote zonnepaneelprojecten is dan weer de 

garantie op stabiliteit van toepassing. Ge-

durende deze periode kan er echter nogal 

wat verschuivingen in de ownership en aan-

sprakelijkheid zijn binnen de verschillende 

partijen. Het idealistische model krijgt dus te 

kampen met een stevig juridisch kader, een 

volgende uitdaging!



UIT HET BEDRIJFSLEVEN

vo
m

 in
fo

 0
5/

20

29

Des argiles incorporées dans les 
revêtements pour une protection 

-
rosion
Fondé en 2000, Materia Nova est un 

centre de recherche et de développe-

ment axé sur les technologies de pointe et 

innovations de rupture dans les domaines 

des matériaux durables et technologies de 

surfaces. Ses principaux axes de recherche 

sont: les technologies plasmas, l’électro-

nique organique, les (bio)polymères et les 

(bio)composites, l’électrochimie, les cap-

teurs chimiques, l’analyse de cycle de vie, la 

corrosion, la métallisation, la biotechnolo-

gie blanche, les procédés sol-gel et le wet 

coating. Ainsi, Materia Nova accompagne 

les industriels dans leur processus d’inno-

vation, de formation, d’analyse d’impacts 

environnementaux. Cela passe par des 

développements de produits, des services 

de caractérisations, de tests et d’analyses 

de matériaux, de surfaces ou d’interfaces, 

des études de marché et de la veille biblio-

graphique & technologique. 

Au cours des dernières années, le centre 

de recherche a développé de nouvelles 

compétences dans le domaine des revê-

tements anti-adhésifs/anti-encrassement 

liées aux nouvelles voies de protection 

contre la corrosion. 

Dans ce cadre, Materia Nova a mené di-

vers projets visant l’amélioration des per-

formances des peintures par l’utilisation 

d’argiles lamellaires fonctionnalisées. En ef-

fet, il est à noter que les argiles lamellaires, 

lorsqu’elles sont bien dispersées, montrent 

un renforcement de leurs propriétés bar-

rières (augmentation du chemin de diffu-

sion des espèces). 

En outre, la capacité d’échange ionique de 

ces argiles a permis d’envisager leur utili-

sation comme réservoirs à inhibiteurs de 

corrosion en remplacement des pigments 

chromatés. Materia Nova, en collaboration 

avec UMONS, a participé dans de nom-

breux projets dédiés à l’étude de ces ma-

tériaux: SiPRIMER (Recherche Collective, 

RW), CLEARZINC (FEDER, RW), SEL-

FREPCOAT (CORNET) et MUNACOR 

(CORNET), les deux derniers en parte-

nariat avec le Fraunhofer IPA (Stuttgart). 

Ces projets ont montré que l’introduction 

entre les feuillets d’argiles d’inhibiteur de 

corrosion permet d’améliorer les pro-

priétés anti-corrosion de différents revê-

tements (sol-gel ou peinture) et en parti-

culier des peintures epoxy appliquées sur 

substrats d’aluminium ou d’acier. Dans le 

cas de l’aluminium, des inhibiteurs tels que 

le benzotriazole (BTA) ou des ions cérium 

ont été incorporés, tandis que pour l’acier, 

du molybdate ou du zinc ont été inter-

callés entre les feuillets. En fonction de la 

nature anionique ou cationique différents 

types d’argiles sont utilisés (Figure 3). 

Leur capacité de relargage, évaluée par 

dispersion dans des solutions aqueuses de 

différentes forces ioniques, dépend de la 

Materia Nova
Tangi Sénéchali

Figure 1. Argiles (Montmorillonite) incorporées 
dans une résine epoxy

sels de cérium comme inhibiteur de corrosion de l’aluminium

Figure 3. Examen par microscopie électronique 
en transmission d’argiles. En haut argile anio-
nique de synthèse (hydrotalcite), en bas argile 
cationique de type montmorillonite
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nature de l’argile et du type d’inhibiteur in-

les capacités de relargage de trois types 

d’argiles en fonction de la force ionique 

de la solution: Pural® (argile anionique de 

type hydrotalcite), Cloisite® (argile catio-

nique de type Montmorillonite) et Halloy-

site (argile tubulaire). Le taux de relargage 

estimé permet la libération d’une quantité 

protection du métal en cas de griffe dans 

un revêtement.

-

cation au brouillard salin pour les substrats 

d’aluminium 5005 revêtus et griffés. Les 

revêtements époxy où l’on a incorporé 

les argiles offrent une meilleure protection 

contre la corrosion en comparaison du re-

vêtement epoxy seul: aucune délamination 

n’est observée contrairement au revête-

ment epoxy seul. Par ailleurs pour les ar-

benzotriazole on n’observe aucun produit 

de corrosion dans la griffe. Ces résultats 

tant sur l’amélioration de l’adhérence hu-

mide que sur la capacité d’auto-réparation 

du métal en cas de griffe (inhibition de la 

corrosion du métal).

Ces travaux ont fait l’objet de diverses pu-

blications: DETECTING “SELF-HEALING” 

EFFECTS european coatings JOURNAL 

protection offered to galvanized steel by 

-

improvement of inhibitive activity of dicar-

boxylates in preventing mild steel corro-

sion in neutral aqueous solution” Corro-

sion Engineering, Science and Technology 

47 (2012) 463-471. 

De plus, Materia Nova continue à déve-

nouveaux projets de recherche dans le 

domaine des peintures. Le projet Interreg 

WBDurapaint, démarré en juillet 2018, a 

pour objetctif de développer et caracté-

riser de nouveaux systèmes de peintures 

biosourcées à base aqueuse présentant de 

hautes performances (tenue à la corrosion, 

aux UV et résistance au feu) et un faible 

impact environnemental: sans composées 

toxiques (sans isocyanates) et à très faible 

émissions de COV. L’approche générale 

du projet est d’utiliser des formulations de 

peintures commerciales en phase aqueuse 

comme point de départ, et de remplacer 

d’adapter ces formulations aux besoins du 

projet. Des résines biosourcées substitue-

ront les résines existantes dans les formu-

performances des peintures en termes de 

corrosion et/ou de résistance au feu, les 

formulations de peintures commerciales 

fonctionnalisées ou non. Les partenaires 

de Materia Nova pour le projet WBDura-

paint sont FLAMAC, l’UMET, le CREPIM, la 

par le programme Interreg FWVL.

Le projet Eurostar AMPERE, démarré en 

juin 2020, a pour objectif le développement 

d’une peinture innovante à base aqueuse 

avec une faible émission de COV offrant 

à la fois la protection contre la corrosion 

ainsi que la propriété anti-encrassement 

pour être appliquée en monocouche. Les 

partenaires du projet sont Dothée, Ber-

thier Etude et la SNCF RESEAU. Le projet 

-

TARS de la Commission Européenne.

QUELQUES PUBLICA- 
TIONS UTILES:

“Study of the effect of nanoclay incorpo-

ration on the rheological properties and 

corrosion protection by a silane layer” 

Progress in Organic Coatings, 72, (2011) 

15-20

“Effect of Na-Montmorillonite sonication 

on the protective properties of hybrid 

silica coatings” Electrochimica Acta 124 

(2014) 90-99.

parameters on the performances of a sol–

gel/clay nanocomposite on the corrosion 

resistance of hot-dip galvanized steel. Part 

I. Study of the sol preparation parameters” 

Surface and Coatings Technology, 274 

(2015) 1-8

Figure 4: Capacités de relargage de trois types d’argiles en fonction de la force ionique de la solution: 
Pural® (argile anionique de type hydrotalcite), Cloisite® (argile cationique de type Montmorillonite) et 
Halloysite (argile tubulaire)

Figure 5: Substrats d’Al avec un revêtement 
epoxy (1), un revêtement époxy avec incorpora-

revêtement époxy avec incorporation d’argile 
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reductie in poedercoating van  
complexe productvormen
Het Nordson Dynamic Contouring Mover 

(DCM) Systeem met de Nordson HD 

soft spray techniek verbetert de dekking 

bij het automatische spuiten van complexe 

vormen en waarborgt de hoogste proces-

controle in uw poedercoat toepassing. Het 

DCM-systeem detecteert automatisch de 

productgeometrie en levert superieure 

coatingprestaties door de positie van elk 

spuitpistool aan te passen - en dit alles 

zonder enige programmering.

Productgeometrieën worden met een 

groot nauwkeurigheidsniveau gescand. 

Delen van meer dan 5 mm worden her-

kend bij een lijnsnelheid tot 5 m/min. De 

informatie wordt snel verwerkt door de 

PowderPilot HD-systeemcontroller en 

naar de DCM gestuurd. De soepele wer-

king van het DCM-systeem heeft een 

positioneringssnelheid van maximaal 500 

mm/sec en een nauwkeurigheid van ±  1 

mm om de soft spray gespoten poeder op 

de optimale afstand van de doelproduct- 

oppervlakken aan te brengen. Het re-

sultaat is een gelijkmatigere dekking van 

complexe vormen, verhoogde productie 

en oppervlakte kwaliteit.

De kenmerken en voordelen van het 

DCM-systeem zijn:

-

dercoaten van complexe producten

verbeterde laagdikteverdeling

handmatige touch-up te verminderen

-

matische positionering

-

functies en gegevensverzameling met 

onze geavanceerde PowderPilot HD-

systeemcontroller

NORDSON DENSE PHASE 
TECHNOLOGIE

Nordson’s gepatenteerde HDLV®  pom-

pen maken gebruik van dichtstroom-

techniek met hoge dichtheid aan poeder 

en minimale hoeveelheid aan lucht met 

maximale procescontrole. Dit waarborgt 

betrouwbare automatische kleurwissel, 

waardoor de productiviteit wordt ver-

hoogd en de bedrijfskosten worden ver-

laagd.

Met meer dan 10 jaar praktijkervaring is 

Nordson de pionier en technologieleider 

in de dichtstroomtechniek van de poeder-

coatingindustrie:

-

trole, voor de juiste aangebrachte laag-

dikte en aanzienlijke poederbesparingen

-

troon

-

ken en kanten door geoptimaliseerde 

afstand tot product en poederwolksnel-

heid

-

nenten vermindert de servicetijd voor 

maximale productiviteit

kleurwissel van het gehele spuitsysteem 

door een geautomatiseerd purgerende 

reiniging vanuit de poederpomp

Nordson Benelux
Edwin Beuki

Eenvoudig automatisch poedercoaten, ook voor de meest geavanceerde product geometrieën met Nordson Dynamic Contouring Mover (DCM) 




