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Sneller en 
duurzamer
Verfproducenten spelen in op de eisen die de 
timmerindustrie stelt. Specialisatie, kortere 
droogtijden en krasvaste lakken zijn de nieuwe 
ontwikkelingen. Verf gefabriceerd uit biobased 
grondstoffen verkeert nog steeds in een pril stadium. 

Thema-artikel
Verven & lakken
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Commentaar 

Hoi Sam, er zijn 5 foto’s. 

Bijschriften:

Verfproducent Sikkens, onderdeel van che-
mieconcern Akzo Nobel, voert een zeer uitge-
breid assortiment lakken, verven en primers. 
Robbert Bleeker is verkoopmanager Benelux 
voor Akzo Nobel Coatings. Hij geeft aan dat 
de vernieuwingen in de verfproducten voor 
hout zich richten op drie punten: snelheid, 
eenvoud en garantie.
“De droogtijd is in de timmerindustrie een 
bottleneck geworden. Door de automatisering 
verloopt het produceren van bijvoorbeeld 
kozijnen steeds sneller. Daarom is het van 
belang dat ook het verfspuiten rapper 
geschiedt. Dat gebeurde al door verfspuitlij-
nen en robots, maar de droogtijd bleef een 
obstakel. Akzo Nobel heeft nu een aantal coa-
tings op de markt gebracht die de droogtijd 
aanmerkelijk verkorten. Onze nieuwe coa-
tings hebben een droogtijd van 12 uur. Dat wil 
zeggen dat het houten element de volgende 
dag klaar is. Dat is stukken sneller dan de  
48 uur die daar eerder voor stond. Het is 
belangrijk daarbij te vermelden dat het resul-
taat voldoet aan de KOMO-eisen.”

BRANDVERTRAGEND
De eenvoud is van toepassing op de innovaties 
op het gebied van brandvertragende coatings. 
Geveldelen worden doorgaans brandvertra-
gend geïmpregneerd om vervolgens behan-
deld te worden zodat het hout niet uitloogt. 
Sikkens brengt nu een primer op de markt, de 
Rubbol WP 112 FR, die brandvertragend is. 
Het brandvertragend impregneren van hout 
behoort hiermee tot de verleden tijd, zegt 
Robbert Bleeker: “Het is een primer die bij 
verhitting licht opschuimt en brandvertra-
gende eigenschappen bezit. Het behandelde 
hout voldoet aan de Europese eisen op het 
gebied van brandveiligheid. In Frankrijk is het 
product al op de markt en in Nederland is een 
aantal gespecialiseerde bedrijven het inmid-
dels aan het testen.” 
Het derde speerpunt van de innovaties bij 
Sikkens is de garantietermijn. Die is bij een 
aantal verfsystemen 12 jaar, waardoor de 
onderhoudsinterval flink wordt verlengd. 
Daarbij heeft Sikkens een verfsysteem ont-
wikkeld dat zeer krasbestendig is. Speciaal 
voor deuren is dit interessant omdat hierdoor 
tijdens bouw- en renovatiewerkzaamheden 
de kans op beschadigingen fors afneemt. Ook 
het stapelen van deuren heeft geen beschadi-
gingen meer tot gevolg.
Als laatste nieuwtje kan Robbert Bleeker mel-
den dat de samenwerking van AkzoNobel 
met de TimmerSelektgroep (een samenwer-
kingsverband van negen timmerfabrieken en 
één deurenfabriek) onder meer heeft geresul-
teerd in een gecombineerd aluminium/houten 
kozijn. “In de hoogbouw wordt vaak voor alu-

minium gekozen omdat dit materiaal onder-
houdsvrij is. Maar door hout met aluminium 
te combineren is er een kozijn ontstaan dat 
aan de binnenkant de voordelen en de uit-
straling van hout heeft, en aan de buitenkant 
bestaat uit het onderhoudsvrije aluminium.” 
Akzo Nobel levert de poedercoating voor het 
aluminium en Bleeker verwacht dat op de 
BouwBeurs in februari er zeker timmerfabri-
kanten zullen zijn die deze noviteit onder de 
aandacht gaan brengen.

SINGLE PART PRODUCTION
Anker Stuy Verven in het Friese Terwispel is 
één van de grotere verfproducenten in 
Nederland. Speciaal voor de timmerindustrie 
is er in 2019 een heel nieuw programma 
beschikbaar. Exportdirecteur Emile Stuy: “We 
zien een verandering op de markt naar pro-
cesoptimalisatie om een element sneller en 
duurzamer te maken, en een onderhoudsvrije 
deur te produceren. Op beide ontwikkelingen 
spelen wij in met een nieuw verfsysteem dat 
in het voorjaar van 2019 breed verkrijgbaar 
zal zijn. Het verfsysteem kenmerkt zich door 
een zeer snelle droging en verwerking. 
Hiermee zou je een heel KOMO-systeem bin-
nen één dag kunnen opzetten.”
“Bovendien hebben wij voor deurenfabrikan-
ten een twee-componenten eindlaag ontwik-
keld die enorm duurzaam is, zeer elastisch en 
buitengewoon krasvast. Samen met een aan-
tal deurenfabrikanten voeren wij op dit 
moment testen uit. Ook bij dit proces is er 
sprake van automatisering en robotisering, 
waarvoor we samenwerken met fabrikanten 
van geautomatiseerde spuitinstallaties. Daar 
zetten wij dit jaar vol op in en wij verwachten 
er veel van.”
Anker Stuy speelt hiermee in op de ontwikke-
lingen rondom Single Part Production. Het 
verfsysteem dat in het voorjaar op de markt 
komt is onder andere hiervoor ontwikkeld. 
Emile Stuy: “Het wordt een matrix van vijf à 
zes producten met verschillende glansgraden 
waarbij een element in een dag voorzien kan 
worden van een verfsysteem en overnacht 
verder verwerkt kan worden voor hang- en 
sluitwerk of beglazing. Zoals het in het buiten-
land al langer gebeurt, gaat dit ook meer in 
Nederland plaatsvinden. Maar de resultaten 
moeten in tegenstelling tot het buitenland wel 
voldoen aan de KOMO-eisen, met bijvoorbeeld 
goede resultaten in wateropnametesten.”

MENUKAART
Uiteraard gaat Anker Stuy ook door met de 
verkoop van de vertrouwde verfsystemen. Zo 
heeft de timmerfabrikant bij Anker Stuy een 
soort menukaart van verfsystemen waaruit 
hij/zij kan kiezen. Emile Stuy: “Wij kijken mee 

Dekkende en 
semi-transparante 
coatings (Finnpro).

Net als de mens, heeft hout 
een ‘zonnebrandcrème’ nodig 
(Finnpro).

Juiste verfsysteem en juiste 
constructie (Finnpro).
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met de fabrikant om te zien wat voor hem 
belangrijk is. Is dat bijvoorbeeld snelheid aan-
brengen in het productieproces of een gega-
randeerde periode van onderhoudsvrij schil-
derwerk op het element, of de combinatie? Zo 
lopen wij het hele proces door en kunnen we 
kijken of de fabrikant kosten kan besparen 
door middel van automatisering.” 
Anker Stuy levert mengsystemen aan tim-
merfabrikanten die daarmee zelf hun eind-
laag op kleur kunnen aanmaken. Zij hoeven in 
dat geval niet meer te wachten op de aanle-
vering van de eindlaag. En omdat er vanaf  
1 liter de juiste hoeveelheid verf kan worden 
aangemaakt, wordt er ook flink bespaard. 
Emile Stuy: “Zo voorkom je derving. De pasta 
voor het mengsysteem produceren wij zelf. 
Daarbij gebruiken wij uitsluitend zeer hoog-
waardige pigmenten die vergelijkbaar zijn 
met de automobielindustrie. Daarmee garan-
deren wij dat het kleur- en glansbehoud na 
tien jaar nog steeds optimaal is.”

FLOWCOATEN & BIOBASED
Ook PPG, één van de grootste producenten in 
de wereld van coatings en verven, volgt de 
trends op de voet. Marcel van Houdt is 
Business Development Manager en vertelt 
hoe PPG inspeelt op de laatste ontwikkelin-
gen in de timmerindustrie, bijvoorbeeld ten 
aanzien van Single Part Production: “In prin-
cipe praat je dan over het in onderdelen flow-
coaten in een geautomatiseerd productiepro-
ces, met name losse onderdelen van kozijnen 
en ramen. In samenwerking met leveranciers 
van equipment en klanten zijn we gekomen 
tot een duurzaam verfsysteem, dat aansluit 
op de prestatiewensen vanuit de markt en 
dat door SKH als onafhankelijke partij is 
gecertificeerd. Na het Single Part flowcoaten 
en het drogen van de basecoat, worden de 
kozijn- of raamonderdelen verlijmd en vervol-
gens gespoten als totaalelement, dat wil zeg-
gen voorzien van een mid- en topcoat. Om het 
productieproces te versnellen, kunnen de 
kozijn- of raamonderdelen hierbij desgewenst 
geforceerd worden gedroogd middels het 
opschroeven van de omgevingstemperatuur 
en ventilatie, al dan niet in combinatie met 
het katalytisch IR-drogen. Uiteraard is dit een 
watergedragen verfsysteem.”
Een andere ontwikkeling binnen PPG, in 
samenwerking met grondstofleveranciers en 
binnen de kaders van circulair bouwen, zijn 

biobased verfsystemen die zich baseren op 
plantbased technology. Met behulp van her-
winbare grondstoffen verf ontwikkelen is een 
uitdaging waar PPG Industries op inzet. 
Marcel van Houdt: “Het zijn nu nog kleinscha-
lige proefprojecten waarmee wij kijken of er 
op basis van biobased grondstoffen, duur-
zame verf kan worden geproduceerd. 
Enerzijds duurzaam in de zin van een uitste-
kende levensduurverwachting en anderzijds 
milieuverantwoord. Deze ontwikkeling is 
ingezet in samenspraak met onze klanten 
vanuit de houtverwerkende industrie. Die zijn 
net als wij van mening dat juist hier de sleutel 
ligt voor succes op de lange termijn ten 
opzichte van de alternatieven. Hout is als her-
winbare grondstof het materiaal bij uitstek 
voor de vervaardiging van gevelelementen. 
Gezien de trend van circulair bouwen, speelt 
het verfsysteem een minstens zo belangrijke 
rol in het milieudenken.”

GEVELBEKLEDING
“Hout is voor ons de focus,” zegt Maaike de 
Kroon, mede-eigenaar van Finnpro. Het bedrijf 
in Etten-Leur is importeur voor Nederland en 
België van het Finse Tikkurila, producent van 
diverse soorten verf, olie en coatings voor 
onder andere hout. Finnpro richt zich op indu-
striële verwerkers en applicateurs. 
“Wij leveren coatings voor alle toepassingen, 
maar onderscheiden ons met name in produc-
ten voor houten gevelbekleding. Tikkurila 
heeft wereldwijd een goede naam in houtbe-
scherming. Verf- en coatingproducten moeten 
bestand zijn tegen het extremere klimaat in 
Finland met warme zomers en extreem koude 
winters. De coatings moeten dus tegen een 
stootje kunnen. Flexibiliteit en elasticiteit in 
combinatie met een zeer goede hechting, 
vochtregulatie én UV-bescherming zijn de 
belangrijkste eigenschappen.”
De coatings die Finnpro levert, zijn bij uitstek 
geschikt voor de uit Scandinavië afkomstige 
zachtere houtsoorten zoals vuren, grenen en 
douglas. Bij deze houtsoorten zijn de 
genoemde eigenschappen erg belangrijk en 
ze worden vaak als gevelbekleding toegepast. 
Veel hout op de Nederlandse markt is afkom-
stig uit Scandinavië, de Baltische staten en 
Rusland en vaak al voorbehandeld met een 
Tikkurila-coating. Daar speelt Finnpro op in 
met industriële coatings of met aansluitende 
verfproducten voor het onderhoud.

Finnpro levert zowel dekkende als semi-trans-
parante coatings voor gevelbekleding in vrij-
wel alle denkbare kleuren. De transparante 
coatings gaan doorgaans twee tot vier jaar 
mee, maar nu brengt Finnpro een product van 
Tikkurila op de Nederlandse en Belgische 
markt die een aanzienlijk langere onder-
houdsinterval kent. 
Maaike de Kroon: “Pinja Color Plus is een 
semi-transparante coating die zeven tot acht 
jaar mee kan gaan. In een aantal specifieke 
kleuren loopt de termijn zelfs op tot negen à 
tien jaar, wat uitzonderlijk lang is voor een 
semi-transparant product. We hebben vrijwel 
alles op voorraad en leveren snel. De bemon-
stering verzorgen we zelf in gewenste kleur, 
product en houtsoort. We gaan actief aan de 
slag met de gestelde vraag en wensen. De 
klant heeft een eigen contactpersoon die van 
alles op de hoogte is: korte lijnen dus. 
Daardoor hebben we een prettige relatie met 
onze klanten.”
Maaike de Kroon benadrukt het gebruik van 
de juiste verfsystemen bij de zachtere 
houtsoorten: “Steeds komt weer naar voren 
dat een juist verfsysteem (en juiste construc-
tie) erg belangrijk is. We zien helaas te vaak 
dat niet de juiste producten voor de betref-
fende toepassing worden gebruikt. Ze zijn 
meestal te hard en/of niet vochtregulerend. Er 
komen dan scheuren, weersinvloeden hebben 
vrij spel en als er dan niet tijdig iets gedaan 
wordt, ontstaat er houtrot.” 
Ook het behoud van de natuurlijke uitstraling 
is tegenwoordig erg belangrijk, maar Maaike 
de Kroon is geen voorstander van het onbe-
handeld laten van hout: “Klanten willen een 
natuurlijke uitstraling van het houten opper-
vlak en die look ook behouden. Vaak wordt 
het dan onbehandeld toegepast op een gevel. 
Dat is mooi, maar wanneer het gaat vergrij-
zen gebeurt dat nooit egaal. Het hout wordt 
vlekkerig en schraler. Wij adviseren onze 
opdrachtgevers om die vergrijzing of juist de 
natuurlijke kleur na te bootsen met een 
goede coating. Zo heb je én de gewenste 
esthetische uitstraling én, misschien nog wel 
belangrijker, blijft het hout goed beschermd 
en in een goede conditie. Hout zonder 
bescherming blootstellen aan zon, wind en 
regen is niet aan te raden. Net zoals wij een 
zonnebrandcrème gebruiken tegen verbran-
den en uitdroging, heeft hout bescherming 
nodig.” 

Single Part verfsystemen (PPG).

Nieuw programma 
 voor de  timmer - 
industrie (Anker 
Stuy).


