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De tranenplaten op de vloeren bij de pro-
ductievestiging van Nutricia in Kampen
beslaan een totaal oppervlak van zo’n
750 m2. In het verleden zijn de platen
voorzien van een oplosmiddelhoudende
coating. In de loop der jaren is de coating
op de tranen vrijwel overal weggesleten.
Naast mechanische beschadigingen was
er ook sprake van chemische aantasting
en plaatselijk zelfs van ernstige roestvor-
ming.

Problemen
Problemen met coatinglagen op tranen-
platen vloeien vrijwel altijd voort uit een
te geringe laagdikte op de aanvankelijk
gladde tranen. Bij mechanische belasting
is er te weinig weerstand tegen beschadi-
gingen. Inwatering leidt daarna tot ver-
volgschade. De dunne zinklaag op de

ondergrond verliest door de jaren heen
het beschermend vermogen. Roestvor-
ming van de staalplaat is het gevolg. 

Coatingsysteem
Bij Nutricia Kampen is als nieuwe coating
gekozen voor een oplosmiddelvrij epoxy-
systeem. Na een passende voorbehande-
ling berust de behandeling op inkapselen
van eventueel achtergebleven roest en
het creëren van hoge passieve roestwe-
ring, chemische resistentie en mechani-
sche sterkte. Voor de afwerking is Nylo
Coating Thix 162 gebruikt. Door het
enigszins thixotrope karakter van deze in
de voedingsmiddelenindustrie (ook in
pekelbaden) veel toegepaste coating,
wordt een grotere laagdikte verkregen op
de kwetsbare tranen van het staal. De
slijtweerstand ligt daardoor hoger dan bij

oplosmiddelhoudende systemen.

Werkwijze
Voor het aanbrengen van het nieuwe
coatingsysteem is de ondergrond zorg-
vuldig gereinigd via een hogedrukstoom-
behandeling. Daarna werden de oude
coatinglagen verwijderd, waarbij tevens
het gladde traanoppervlak werd opge-
ruwd. Dit is gebeurd via de snelste en
meest effectieve voorbehandeling: stof-
vrij stralen. In situaties waar niet kan
worden gestraald, wordt gekozen voor
handmatig reinigen met carborundum-
schijven en mechanisch roterende bor-
stels.
Na het opzuiveren van de ondergrond is
het tweelaagscoatingsysteem aange-
bracht. De eerste laag bestond uit Nylo
impregneerhars 100%. De nog natte
harslaag werd ingestrooid met vuurge-
droogd zilverzand. Na doorharding is de
overmaat zilverzand verwijderd. De
afwerking gebeurde met een laag Nylo
Coating Thix 162.

Materialen
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Uitgangssituatie: Tranenplaten met bescha-
digde coatinglaag en sterke roestvorming. 

Voorbehandeling: Stofvrij stralen om de
ondergrond te ontdoen van oude verflagen
en roest. Tevens wordt het gladde oppervlak
licht opgeruwd.

Eindresultaat: De tranenplatenvloer die door
aanbrengen van het coatingsysteem nu is
voorzien van een vloeistofdichte en mecha-
nisch sterke afwerking.

Coatings worden als afwerking van betonnen vloeren en wanden daar toegepast waar een mecha-

nisch sterk en chemisch resistent, goed reinigbaar, naadloos oppervlak nodig is. Minder bekend is

dat coatings ook op staal een duurzame, roestwerende afwerking geven, zoals op de tranenplaten

bij Nutricia Kampen.

Coating duurzame
afwerking tranenplaten

Eisen ondergrond
– vloeistofdicht
– goede afvoer vloeistoffen
– bestand tegen herhaalde reiniging

en desinfectie
– bestand tegen fysische, thermi-

sche en chemische belasting

Eisen beschermlaag
– geen giftige substanties bevatten
– geen reuk of smaak afgeven
– geen vocht opnemen
– corrosiebestendig
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