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Retouche-en onderhoudsproduc-
ten voor poederlak en aluminium
Duthoo is meer dan een verfleveran-

cier. Zij adviseren in het volledige fini-

shing- of retoucheproces.  Afhankelijk 

van de ondergrond, toepassing, kleur, 

duurzaamheid en glansgraad stel-

len zij het geschikte product voor uit 

een uitgebreid gamma van natlakken 

en retouche verven. Sinds 1990  pro-

duceert Duthoo natlakken voor lak-

toepassing en herstellingen. Hierdoor 

hebben ze een uitgebreide kennis 

opgedaan in de architecturale wereld. 

Duthoo beschikt over de meeste kleur-

collecties in alle glansgraden en struc-

turen. Daarnaast wordt ook kleur op 

maat gemaakt in één van hun Labo’s.  

Lak voor PVC en poederlak

De solvent gedragen lakken (Aptitude 

en Exigence gamma) voor het lakken 

van PVC en poederlak worden sedert 

jaren gebruikt door diverse klanten 

in de Benelux en Frankrijk. Daaren-

boven werd het Duthoo laksysteem 

beschermd d.m.v. Copyright “proce-

dure DUTHOO © 1987-2013.” Met 

Duthoo laksystemen kunnen zowel 

nieuwe als oude voorwerpen gelakt 

worden. Duthoo heeft een oplossing 

voor veel problemen, zoals roestvor-

ming, onthechting, verkleuring, enz. 

Na jaren onderzoek beschikt Duthoo 

over hetzelfde laksysteem op waterba-

sis: ‘Hydrocoat’. Dit is het enige water 

gedragen systeem (VOS <50 g/l) aan-

gepast aan de architecturale wereld.

Onderhoud van schrijnwerk 
en ander voorwerpen

Duthoo is tevens fabrikant van onder-

houdsproducten voor gelakte voor-

werpen, gepoederlakte stukken, alu-

minium en non-ferro, staal, inox, hout, 

polyester, PVC, e.d. Onderhoud en rei-

niging van gepoederlakte oppervlak-

ken gebeuren volgens de Franse norm 

NF DTU 33.1 P1-1 en volgens de aan-

bevelingen van het aluminium center in 

België. Het onderhoud van gepoeder-

lakte oppervlakken is een noodzaak en 

moet worden uitgevoerd conform de 

wetgeving en de regels van de kunst. 

De onderhoudsvoorschriften worden 

voornamelijk bepaald door de ligging 

en plaatsing van de te onderhouden 

oppervlakken alsook door het oor-

spronkelijke aspect van het oppervlak 

(structuur, ….).

Frequentie van de reinigingen

gebieden, waar er geen of weinig 

agressieve luchtvervuiling plaats 

vindt is de frequentie van het reini-

gen in het algemeen terug te bren-

gen tot 1 of 2 maal per jaar.

nabijheid van water dient er ieder 

semester een reiniging te gebeuren. 

De oppervlakken die niet regelmatig 

worden afgespoeld door natuurlijke 

regenval dienen regelmatiger te wor-

den gereinigd dan de oppervlakken 

die wel regelmatig worden afge-

spoeld door natuurlijke regenval.

-

ken die omwille van hun ligging, en/

of decoratieve functie een speciaal 

onderhoud vereisen (ingang van 

appartementsgebouwen, winkelet-

alages, …) dient  de reiniging regel-

matig te gebeuren.  

Manieren om gepoederlakte 
oppervlakken te reinigen

-

ren met proper water waaraan een 

detergent is toegevoegd met een 

neutrale pH. Na het reinigen met dit 

product dient het oppervlak te wor-

den afgespoeld met proper water, 

en afgeveegd met een zachte water 

opnemende doek.

punt 1 besproken) niet het gewenste 

resultaat heeft opgeleverd, dienen 

er producten te worden gebruikt die 

speciaal hiervoor werden ontwik-

keld. Om deze producten te gebrui-

ken (reiniging, renovatie en bescher-

ming) dient de aanbevelingen van de 

fabrikant van deze producten te wor-

den gevolgd. 

Aanbevolen producten voor 
het reinigen/beschermen/
renoveren van gepoeder-
lakte oppervlakken (pH neu-
traal)

werden ontworpen voor deze opper-

vlakken

-

den gebruikt als oplossing voor 

oppervlakken die in slechte staat 

zijn (te wijten aan gebrekkig of geen 

onderhoud), een mattering van de 

glansgraad of een meer dan normale 

vervuiling.

de behandelde oppervlakken een 

dunne, waterafstotende film nala-

ten voor een langere en intensere 

bescherming.

Opmerkingen 

om al te agressieve producten aan 

te wenden, zoals afwasmiddel, was-

producten alsook producten met te 

hoge of te lage pH waarde

-

middelen te verbieden.

op oppervlakken die te heet zijn of 

die op dat moment aan volle zon zijn 

blootgesteld.

worden toegepast.

Aanbevelingen van uw fabri-
kant

-

lak gebruiken voor vetvlekken, stof, 

CO2, insectenvlekken, …. alsook 

voor het aanbrengen van een ander 

product dat kan dienen als bescher-

mingsmiddel of renovatiemiddel.

Restaur’lak (of speciaal lak ST voor 

coatings waarin een structuurkorrel 

of een metallic effect is toegevoegd) 

gebruiken om de kleur te doen her-

opleven of om hardnekkige vlekken 

te verwijderen.
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(of spray lak ST voor coatings waarin 

een structuurkorrel of een metallic 

effect is toegevoegd) gebruiken om 

het oppervlak te beschermen tegen 

de effecten van UV stralen, of om de 

hechting van vlekken te vermijden. 

Dit product kan zowel op nieuwe als 

op gerenoveerde oppervlakken wor-

den gebruikt.

-

leiding van het product volgen en 

eerst het product op een doek aan-

brengen – dus niet rechtstreeks op 

het gecoate oppervlak.

Voor meer informatie:

Duthoo nv

Vincent Duthoo

HangOn
HangOn B.V. is onderdeel van de 

HangOn Group met de hoofdvesti-

ging in Zweden (HangOn AB). Vanuit 

het hoofdkantoor in Zweden wordt de 

voorraad standaardproducten meer-

dere keren per week aangevuld waar-

door “misgrijpen” zo goed als tot het 

verleden behoort en standaardpro-

ducten op werkdagen vóór 14:00 uur 

besteld in 99,9% van de gevallen de 

dag erna afgeleverd in Nederland en 

België! Voor u als klant goed om weten 

zodat uw productie geen gevaar loopt. 

De HangOn Groep heeft zich gespe-

cialiseerd in oplossingen voor het 

maskeren en ophangen van produc-

ten die als oppervlaktebehandeling 

een bewerking van poedercoaten of 

natlakken ondergaan. Veel van onze 

producten zijn ook tijdens de voorbe-

handeling of bij andere processen te 

gebruiken (anodiseren, galvaniseren, 

stralen enzovoort).

Verder worden we vaak ingeschakeld 

als vraagbaak of als probleemoplos-

ser. Vaak is dat voor het efficiënter 

laten verlopen van productieproces-

sen, voor het verlagen van de kosten, 

of voor de veelvuldige betrokkenheid 

bij specifieke uitdagingen en projec-

ten. Een inmiddels zeer gewaardeerd 

onderdeel van ons assortiment zijn de 

“Smart Solutions”. Een van de laatste 

Smart Solutions is onze HQS. Voor 

meer info, zie onze website of nog 

beter, bezoek onze stand, nummer 

631.

In het HangOn assortiment (waarvan 

meer dan 90% eigen productie is) vindt 

u:

- Standaard, maar ook volgens klan-

tenwensen vervaardigde (robot)

haken, ophangrekken, traversen, 

hulshangers, beugelhangers, klem-

men, draadophanging, magnetische 

ophangmethoden.

- Tapes, stickers, zowel standaard als 

maatwerk.

- Maskeerelementen, standaard en 

maatwerk.

- Aanverwante producten.

Voor meer informatie:

Nederland: HangOn, Dré Bovens

België: Inplasco, Ivan Standaert

Railtechniek van Herwijnen
Railtechniek van Herwijnen is expert in 

de ontwikkeling, productie en instal-

latie van handmatige of (deels) geau-

tomatiseerde systemen voor intern 

materiaaltransport. Met een uitgebreid 

scala aan plafond-gemonteerde rail-

systemen hebben we voor iedere klant 

een passende oplossing.

Binnen de oppervlaktetechniek heb-

ben wij jarenlange ervaring. Wij ont-

werpen en fabriceren hangbaansys-

temen in eigen huis, bijvoorbeeld voor 

nat- en poederlakstraten, assemblage-

lijnen en straalinstallaties. Ook treden 

wij regelmatig als projectaannemer op 

en leveren wij complete turn-key instal-

laties inclusief alle oppervlaktebehan-

delingsapparatuur.

Met vestigingen in Nederland, Enge-

land, Frankrijk, Duitsland, Frankrijk, 

Bulgarije, Italië en Moldavië kunnen we 

onze klanten van dienst zijn in binnen- 

en buitenland. Gecombineerd met 

innovatie, kennis, flexibiliteit, kwaliteit 

en nauw contact met onze klanten, 

maakt dit van ons de perfecte partner 

voor de keuze van uw intern transport-

systeem.

U kunt ons vinden op stand 264.

Voor meer informatie:

Railtechniek van Herwijnen

Marja Hengelaar


