
 

 

POEDERCOATEN 
 
Poedercoaten biedt een zeer duurzame bescherming tegen corrosie en uitstekende 
bestendigheid tegen extreme weersinvloeden. 
 

Biedt een krachtige beschermlaag 
 

Poedercoaten is meestal de gewenste oplossing, aangezien het een aantal voordelen biedt 

ten opzichte van natlakken. Zo zorgt de poedercoating ervoor dat er een sterke laag over het 

materiaal gevormd wordt. Dankzij het zogenaamde moffelen, waarbij de coating in een oven 

gesmolten wordt, ontstaat een verflaag die sterker is en minder snel beschadigt dan een 

gewone laklaag. 

Bovendien zorgt het poedercoaten ervoor dat de coating een beschermende laag over het 

materiaal vormt. Zo is het beter beschermd tegen invloeden van zouten of chemische stoffen. 

Dat maakt een poedercoating weer ideaal bij gebruik in omstandigheden waar het materiaal 

veel te verduren krijgt van de omgeving. 

Milieuvriendelijk 

Naast de beschermende werking heeft poedercoaten nog een groot voordeel: poedercoaten 

is een stuk milieuvriendelijker dan natlakken. Bij het lakken wordt verf gebruikt waar een 

oplosmiddel in toegepast is. Dit oplosmiddel zorgt ervoor dat de verf in een vloeibare 

toestand blijft tot het moment dat het aangebracht wordt. Na het aanbrengen lost het middel 

op, waardoor de verf kan uitharden.  

Bij een poedercoating komt daarentegen geen oplosmiddel te pas. Het poedercoaten van het 

materiaal gebeurt door wat men een elektrostatisch proces noemt. Hierbij wordt het negatief 

geladen poeder aangebracht op een positief geladen  object. Het elektrostatische effect zorgt 

voor een tijdelijke hechting van de verf, waarna deze verhit wordt in een oven. Vervolgens 

krijgt de coating de kans om uit te harden, en is er een stevige verbinding gevormd tussen de 

coating en het materiaal. 

Aangezien er bij het elektrostatische proces geen chemicaliën te pas komen is het een 

milieuvriendelijkere oplossing ten opzichte van het werken met traditionele verven. 

 

*Dit enkel van toepassing voor 40mm panelen.  



 

 

Beschikbaar in verschillende kleuren 

 

De weergave van de kleuren in deze brochure kunnen afwijken van het origineel. 


