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themanummer: oppervlaktebehandeling geeft terug waarde aan verloren gegane (kunst)objecten

De restauratie van een oldtimer start met een 
goede basis
Vóór het aanvangen van de restau-

ratie van een oldtimer is het belang-

rijk om het oppervlak te ontdoen van 

roest, verf, oud plamuur, olie, dinitrol, 

en andere onzuiverheden. Dit gebeurt 

d.m.v. straaltechniek, toegepast op het 

frame van oldtimers, op de deuren, de 

motorkap en andere losse onderdelen. 

Fietsen, motorfietskaders en andere 

stukken worden op eenzelfde manier 

behandeld.

Na het fijn stralen is er een goede basis 

en is er zicht op de te restaureren 

oppervlakken. De eigenaar ziet na het 

stralen perfect welke delen dienen ver-

vangen, gelast of uitgevlakt te worden.

Het fijn stralen van de carrosserie is 

een vakbekwaamheid die niet iedereen 

gegeven is en moet worden uitgevoerd 

met het nodige vakmanschap. Onder 

te veel druk stralen en/of te werken 

met verkeerde korrel van straalgrit doet 

de carrosserie vervormen. De stra-

ler wordt geregeld bijgeschoold en is 

gecertificeerd volgens (IC811 BCCA).

De stukken worden gestraald tot zui-

verheid SA 2 ½ tot SA 3 om alle onzui-

verheden op het oldtimer frame en 

op diverse onderdelen te verwijderen 

zodat de carrosserie terug in blank ijzer 

komt te staan.

Indien gewenst, kunnen na het stralen, 

de onderdelen nog extra behandeld 

worden om corrosie in een later sta-

dium te voorkomen. Volledig of deels 

metalliseren kan met zuivere zink en/

of zink/aluminium draad. Dit gebeurt 

door gecertificeerd personeel (IC814 

BCCA). Veelal worden de frames na 

het fijn stralen en/of metalliseren ook 

nog geschilderd in een grondlaag 

lasprimer of 2-componenten epoxy, 

dit om voldoende tijd te laten voor 

een grondige herstelling zonder dat er 

opnieuw roestvorming ontstaat.

Na de herstelwerken worden de losse 

onderdelen en frames opnieuw licht 

aangestraald, gemetalliseerd en indien 

gewenst geschilderd.

Metalys nv is een bedrijf in Zulte dat 

bestaat sedert 1968 en gespeciali-

seerd is in het stralen, metalliseren en 

schilderen. Metalys heeft een brede 

waaier aan toepassingen. De hoofdac-

tiviteit bestaat uit industriële projecten 

zoals voor de sectoren bouw, indus-

trie, voeding, machinebouw, interi-

eurafwerking en scheepvaart. Maar 

ook privé klanten kunnen bij Metalys 

terecht.

Voor de bouw en industrie worden 

diverse constructies zoals liggers, 

silo’s, containers, opleggers, enz. 

gezandstraald en/of gemetalliseerd. 

In de schilderafdeling kan alles daarna 

voorzien worden van de kwalitatieve 

eindlagen zoals industrielak, brandwe-

rende coatings, hitte bestendig epoxy, 

voedingsepoxy – dit alles voorzien van 

de nodige attesten.

Daarnaast is er bij Metalys ook een 

afdeling in glasparelstralen waar alle 

RVS onderdelen worden gestraald. 

Ook houten elementen zoals deu-

ren, tafels en kasten kunnen worden 

behandeld en zodoende een nieuw 

leven worden ingeblazen.

Door de recente overname van Meta-

lys nv, zijn er nieuwe toekomstplannen. 

Zo werd de site vorig jaar reeds vol-

ledig gesaneerd en wordt binnenkort 

gestart met de afbraak van de oude 

gebouwen. Er wordt geïnvesteerd 

in volledige nieuwe werkplaatsen en 

moderne installaties. Op deze manier 

zal Metalys nv naar de toekomst nog 

beter aan de diverse wensen en eisen 

van zijn klanten kunnen voldoen.
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