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Het juiste verfsysteem selecteren is niet
enkel het kiezen van de juiste kleur. Er komt
namelijk nogal wat meer bij kijken.

“Wat kost het spuiten van een metalen
constructie?" Die vraag krijgen we
regelmatig, maar deze is niet zo direct te
beantwoorden en is volledig afhankelijk van

We krijgen vaak de vraag of we een
constructie of onderdeel kunnen spuiten,
maar voordat we kunnen bepalen welk
verfsysteem passend is, hebben we vaak
meer informatie nodig van onze
opdrachtgever. De prijs voor spuitwerk is
dan ook volledig afhankelijk van het
benodigde verfsysteem.

de benodigde behandeling en verfsysteem.
Er bestaat een diversiteit in verfsystemen, we
passen ze allemaal toe; van 1-laags
verfsysteem tot 3-laags verfsysteem.
Regelmatig krijgen we de specificaties en
vereisten van de opdrachtgever, waarop wij
een passend voorstel kunnen maken. Maar
vaak is dit niet gegeven, waardoor we zelf

In dit artikel geven we u meer informatie
over de selectie van het juiste verfsysteem.

samen met onze opdrachtgever in gesprek
gaan om de juiste keuze te kunnen maken.

Verschillende factoren zijn van belang

A. Omgevingsfactoren voor corrosie

Bij de selectie van het juiste verfsysteem voor de

Het is onder andere belangrijk om de corrosiviteit

bescherming tegen corrosie houden we rekening

van de omgeving te bepalen. Hierbij moet rekening

met verschillende factoren, zoals de omgeving en

worden gehouden met de volgende factoren:

omstandigheden waarin de constructie terecht komt

• Vochtigheid en temperatuur
(belastingstemperatuur en

en aan welke omgevingsfactoren deze zal worden
blootgesteld.
De omgevingsfactoren bepalen uiteindelijk voor een
groot gedeelte de keuze van het product of systeem
waarmee gewerkt wordt, namelijk;

temperatuurgradiënten)
• De aanwezigheid van UV-straling
• Chemische blootstelling (zoals in industriële
fabrieken)
• Mechanische schade (bijvoorbeeld door
wrijving of schuren)

• Het type verf dat gebruikt wordt voor de
bescherming

Daarnaast moet bij ingegraven staalconstructies

• De totale dikte van een verfsysteem

gelet worden op de geslotenheid van het

• De vereiste voorbehandeling van het oppervlak
• Minimum en maximum intervallen voor
overschilderen

grond. De vochtigheid en pH van het terrein en de

verfsysteem in relatie met de agressiviteit van de
biologische blootstelling aan bacteriën en microorganismen zijn hierbij van groot belang. Indien

We geven hieronder de belangrijkste factoren
waarmee wij rekening houden bij de selectie van een
beschermende coating. We hanteren de ISO 12944
normering, die onlangs is aangepast en
geactualiseerd.

de constructie in aanraking komt met water, moet
ook het type en de chemische samenstelling van
het aanwezige water worden meegewogen bij de
keuze voor het verfsysteem. Uiteindelijk komt het
hier op neer: Hoe corrosiever de omgeving, hoe
grondiger de vereiste voorbehandeling van het
oppervlak.

De 6 basiscategorieën volgens ISO 12944
Om te bepalen welk verfsysteem toegepast moet worden, kijken we naar de corrosiviteitscategorie zoals
bepaald is in ISO 12944. We hanteren de volgende 6 basiscategorieën met betrekking tot atmosferische
corrosie:

Bron: Hempel

B. Het type ondergrond wat moet worden
beschermd
Straalbedrijf Catseman behandelt diverse constructies,
gemaakt van verschillende materialen zoals; staal,
thermisch verzinkt staal, aluminium of rvs. Het
materiaal, dus de ondergrond, heeft veel invloed op de
te maken keuzes in de voorbehandeling van het
oppervlak, de gebruikte verfproducten (in het bijzonder
primer) en de totale dikte van het verfsysteem.

C. De verwachte levensduur van een
verfsysteem
Hoe lang moet het verfsysteem optimaal blijven? Met

Over Straalbedrijf Catseman

de levensduur van een verfsysteem bedoelen we de
termijn vanaf behandeling tot het moment dat er voor

Straalbedrijf Catseman is gespecialiseerd in

de eerste keer onderhoud moet worden gepleegd. ISO

het stralen, spuiten en conserveren van

12944 geeft drie perioden om de levensduur te
specificeren: Laag (L): 2 tot 5 jaar, Middel (M): 5 tot 15
jaar en Hoog (H): Langer dan 15 jaar.

metalen constructies. Door onze jarenlange
ervaring en expertise in het vak, voorzien we
onze klanten graag van een goed advies over
de optimale voorbewerking en de juiste keuze
van conservering.
De sectoren van onze klanten zijn divers,
maar we concentreren ons hoofdzakelijk op
industrie, machinebouw, offshore, transport
en agrarisch. We bewerken zowel nieuwe
objecten als revisie van bestaande
constructies. Aangezien vrijwel alles
maatwerk is, gaat ons team geen uitdaging
uit de weg. Enkele voorbeelden van
voorkomende objecten zijn: heimachines,
machineonderdelen, hydraulische
componenten, hekwerken, landbouwmachines, velgen, scheepsonderdelen,
transportbanden en containers.
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Straalbedrijf Catseman staat voor maatwerk,
vakwerk en duurzame kwaliteit voor een
goede prijs.

