
Chemische 
Feitelijkheden

Wat in een grijs verleden begon met eenvoudige 
grottekeningen, leidde vele eeuwen later tot 
Rembrandts en Van Goghs. Verf gaf de wereld 

kleur. Aanvankelijk had verf vooral een decoratieve functie, 
maar gaandeweg ontdekte men de beschermende werking. 
Zelfs een dun laagje van een tiende millimeter behoedt 
materialen voor de invloeden van weer en wind.
Al sinds de 18e eeuw is het maken van verf geen ambacht 
meer, maar een industrie waar veel chemie aan te pas komt. 
Een slimme mix van bindmiddelen, oplosmiddelen, kleur-
stoffen en additieven zorgt voor sterke en sneldrogende ver-
ven. Bij een traditionele alkydverf met organische oplosmid-
delen verloopt dit droogproces volkomen anders dan bij een 
watergedragen acrylaatverf. Het geheim schuilt vooral in de 
interacties tussen de moleculen van het bindmiddel.

Door strenge milieueisen zijn watergedragen verven bezig 
aan een opmars, maar inmiddels hebben chemici ook 
andere groene alternatieven ontwikkeld. Daarnaast komen 
steeds meer hoogwaardige multifunctionele verfsoorten op 
de markt.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Waaruit bestaat verf? En waarom is klassieke 

verf met organische oplosmiddelen schadelijker voor 
mens en milieu dan watergedragen verf?

• De Basis: Tijdens het drogen van verf speelt het bindmid-
del een cruciale rol. Wat gebeurt er dan precies?

• De Diepte: Geavanceerde chemie heeft geleid tot milieu-
vriendelijkere verfsoorten en innovatieve verven met extra 
functionaliteit.      |

Chemie met een kleurtje
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De Context verf is overal

De Basis scenario voor een dunne film

De Diepte oplossing voor oplosmiddelen
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een wereld zonder verf lijkt onvoorstelbaar. Deuren en kozijnen zouden aangetast 
worden, terwijl auto’s, fietsen en metalen bruggen razendsnel zouden roesten. 

Bovendien zou onze omgeving er veel minder kleurig uitzien.

v e r f  ChemisChe feitelijkheDen  |  maart 2007

Verf is zo oud als de beschaving: al 
in de prehistorie werd verf gemaakt 
en gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan 

de muurschilderingen in de wereldbe-
roemde grot van het Franse Lascaux. 
Onze vroege voorouders mengden daar 
natuurlijke kleurstoffen als krijt, ijzeroxi-
de of oker met natuurlijke bindmiddelen 
(eiwit, plantenslijm of zelfs bloed) om 
bizons, paarden en herten af te beelden 
op de grotwanden.

Ook vele eeuwen later bleef verf cruciaal 
in de kunst. Wie kent niet de Romeinse 
fresco’s? Of de olieverfschilderijen uit de 
periode van Rembrandt, zo’n 400 jaar 
geleden? Pas vanaf de 18e eeuw raakte de 
productie los van het schildersambacht en 
kwam de verfindustrie op gang. Schilders 
die van oorsprong alleen verf voor zich-
zelf maakten, begonnen toen ook grond-
stoffen – vooral kleurstoffen – te pro-
duceren voor anderen. Ruim een eeuw 
later ging dat werk langzaam over naar 
gespecialiseerde chemische bedrijven. 
Vanaf die tijd werd schilderen niet alleen 

beschouwd als een (goedkope) manier 
van decoreren, maar ging de aandacht 
ook uit naar de beschermende functie. 
Verf voorkomt bijvoorbeeld dat hout gaat 
rotten of ijzer gaat roesten.

Vaak gaan de verfraaiende en bescher-
mende rol van verf samen. Maar daar-
naast kan verf ook een signaalfunctie 

hebben: de rode kleur maakt dat een 
brandweerauto opvalt in het verkeer, en 
witte strepen op de weg houden ons let-
terlijk en figuurlijk in goede banen. Soms 
moet verf juist bescheiden blijven: een 
legertank mag niet opvallen en wordt 
geschilderd in camouflagekleuren.

Soorten en maten

Het mooie van verf is dat een extreem 
dun laagje – een tiende millimeter 

volstaat – al bescherming biedt. Hoe gaat 
dat in zijn werk? Verf bestaat uit pig-
ment, bindmiddel en oplosmiddel, vaak 
aangevuld met hulpstoffen. Het bindmid-
del is technisch gezien het belangrijkste 
bestanddeel: het vormt de uiteindelijke 
verflaag doordat losse moleculen zich 
verbinden tot een continue film. Het 
oplosmiddel is een vloeistof die zorgt dat 
we de verf kunnen aanbrengen en die 
tijdens het drogen langzaam verdampt. 
Cosmetisch gezien is pigment het belang-
rijkst: het bestaat uit vaste poederdeeltjes 
en geeft kleur aan de verf. Overigens bete-
kenen ‘verf’ en ‘lak’ in de regel hetzelfde; 
vernis daarentegen is een kleurloze lak 
waarin geen pigment zit.

Verf kun je aanbrengen als een vloeistof, 
een spray of een vaste stof. Huisschilders 
en doe-het-zelvers gebruiken vooral de 
eerste variant: een viskeuze verf die met 
kwast of roller wordt aangebracht. Voor 
een goede hechting is een schone en 
opgeruwde ondergrond nodig. Een vet-
tige ondergrond stoot verf af, vooral verf 
op waterbasis. Schuren zorgt voor opru-
wing van de ondergrond, waardoor verf 
zich er beter aan kan verankeren; boven-
dien wordt door schuren het oppervlak 
vergroot, waardoor meer hechtingspun-
ten ontstaan. Hechten gaat ook beter na 
gebruik van een grondverf: die vormt 
een brug tussen de ondergrond en de 

verf isoveral

hoe rijker een land, des te meer verf 
de inwoners gebruiken. in West-europa 

bedraagt de verfconsumptie zo’n 20 kg per 
persoon per jaar. Bewoners van scandinavië 
zitten daar zelfs boven, waarschijnlijk door 
de combinatie van veel houten huizen en hun 
strengere klimaat. een schril contrast met een 
arm land als Bangladesh, waar in 2002 elke 
inwoner nauwelijks 250 gram verf gebruikte. 
Booming China zat in 2000 op 1,9 kg en vijf 
jaar later al op 2,8 kg verf per inwoner. Die toe-
name houdt gelijke tred met de economische 
groei van 8 à 10 procent per jaar.    |

Welvaart geeft kleur

Schilderen: niet alleen voor het kleurtje, maar ook 
voor de bescherming.
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traditionele alkydverven bevatten meer dan 300 
gram vluchtig organisch oplosmiddel (vos) 

per liter. Dit zijn de verven die je verdunt met 
terpentine. verf die je verdunt met water bevat veel 
minder vos. het gehalte vos in verven staat sinds 
2001 op elke bus verf.

Bij de aanschaf van verf is het belangrijker te let-
ten op het oppervlak dat wordt gedekt, dan op de 
hoeveelheid verf in de bus. Duurdere verven dekken 
doorgaans beter, per vierkante meter is minder verf 
nodig. verder zijn ze vaak duurzamer en gaan ze 
dus langer mee.              |

let op het etiket
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volgende verflagen en heft – vooral bij 
hout – zuiging van de ondergrond op.

Vaste verf in poedervorm wordt voor-
al toegepast in de (auto)industrie. Men 
brengt dan bijvoorbeeld op een metalen 
carrosserie eerst fijne poederdeeltjes aan, 
die vervolgens in een oven worden vastge-
bakken – aan elkaar en aan het oppervlak. 
Bij verf in sprayvorm is vloeibare verf 
fijn verdeeld in een gas, dat je vervolgens 
met een spuitbus op een voorwerp kunt 
sproeien. Deze aanpak heeft twee voorde-
len: je hoeft zelf het te verven voorwerp 
niet aan te raken en je kunt de verf zeer 
homogeen verdelen.

‘Groene’ verF

Met het milieu en duurzaamheid 
heeft verf al jaren een haat/liefde-

verhouding. Vooral de schadelijke effec-
ten van oplosmiddelen op mens en milieu 
vormen een probleem. Beroepsschilders 
die langdurig dag in, dag uit blootge-
steld werden aan organische oplosmidde-
len (zoals tolueen, xyleen en terpentine) 
krijgen last van de schildersziekte OPS, 

het Organo Psycho Syndroom. De aandoe-
ning veroorzaakt blijvende schade aan 
het centrale zenuwstelsel, met als gevolg 
mentale stoornissen en geheugenproble-
men. Sinds 2000 mogen professionele 
schilders in Nederland daarom binnens-
huis alleen nog oplosmiddelarme ver-
ven gebruiken, waarin minder vluchtige 
organische componenten zitten. Om de 
uitstoot van vluchtige organische verbin-
dingen (VOS) in de toekomst verder te 
beperken heeft de Europese Commissie 
een maximaal VOS-gehalte opgelegd. 
Hiervoor is een EU-richtlijn (nr 2004/24/
EG) opgesteld die in verschillende fasen 
wordt geïmplementeerd. Per 1 januari 
2007 is de eerste fase ingegaan en vanaf 
2010 zullen klassieke solventlakken ver-
boden zijn voor zowel binnen- als buiten-
schilderwerk.

Dit heeft onder andere geleid tot de 
ontwikkeling van watergedragen verven, 
waarin een groot deel van het organische 
oplosmiddel is vervangen door water. 
Deze verven worden bijvoorbeeld gebruikt 
voor huis-, tuin- en keukenschilderwerk. 

Het bekendst is de latexverf voor muren 
en plafonds, maar het assortiment van 
watergedragen verven is de laatste jaren 
ook uitgebreid voor andere toepassingen. 
Daarnaast zijn er zogenaamde high-solid 
verven, waarin het percentage niet-vluch-
tig materiaal ruim 70 tot 90 procent is. 
Anders gezegd: er zit nog maar 10 tot 30 
procent oplosmiddel in. Dit in tegenstel-
ling tot traditionele verfsoorten, waar het 
gehalte aan oplosmiddel al gauw 40 à 50 
procent bedraagt.

De uitstoot van vluchtige organische 
componenten heeft vanzelfsprekend ook 
invloed op het milieu. Organische oplos-
middelen zijn betrokken bij de vorming 
van ozon in de onderste lagen van de 
atmosfeer, een proces dat smog veroor-
zaakt. Toch heeft verf ook duidelijk een 
duurzame component: voorwerpen gaan 
langer mee als ze met een verflaagje 
bedekt zijn. We gebruiken verf niet voor 
niets om deuren, kozijnen, bouwwer-
ken en noem maar op weerbestendig te 
maken. Maar het kan nog beter, vandaar 
dat onderzoekers werken aan nieuwe verf-
soorten die milieuvriendelijker en multi-
functioneel zijn.          |

Muurschildering in de grot van Lascaux in de Franse Corrèze.

nederland is een typisch verf-
land. Qua verfproductie staat 

ons land binnen europa op een 
verdienstelijke vijfde plaats; akzo 
nobel Coatings is zelfs de grootste 
verfleverancier ter wereld. op het 
gebied van onderzoek en ontwik-
keling staat nederland wereldwijd 
zelfs op nummer één.     |

NederlaNd verflaNd

autoreparatie 3%
staalconservering 5%

scheepsbouw/
reparatie 5%

industrie 7%

doe-het-zelf 33%
bouw 47%
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na het schilderen ondergaat verf een metamorfose: de vloeistof droogt op tot 
een dunne harde coating. Bij sommige verven is deze filmvorming een zuiver 

fysisch proces, bij andere komt ook chemie om de hoek kijken.

v e r f  ChemisChe feitelijkheDen  |  maart 2007

Verf is een slimme mix van bindmid-
del, oplosmiddelen, pigmenten en 
hulpstoffen. Een vloeibare verf laat 

zich makkelijk verwerken, maar uiteinde-
lijk moet die verf natuurlijk opdrogen tot 
een vaste coating die bescherming biedt. 
De vorming van zo’n verflaag uit ‘natte’ 
verf is een complex proces dat uit een 
aantal stappen bestaat.

In het verfblik kunnen de moleculen van 
de verschillende verfcomponenten min of 
meer vrij bewegen, omdat hun onder-
linge interacties beperkt worden door 
het oplosmiddel. Dat verandert zodra het 
oplosmiddel begint te verdampen – de 
fysische manier waarop verf droogt. De 
beweeglijkheid van bindmiddel en pig-
ment raakt dan sterk beperkt, waardoor 
de verf viskeuzer wordt. Afhankelijk van 
de soort verf begint dan ook het chemi-
sche drogen, waarbij het bindmiddel rea-
geert met zuurstof uit de lucht. Door deze 
oxidatie ontstaat een polymeer netwerk. 
Of dat gebeurt hangt af van de chemische 
structuur van het bindmiddel.

onverzadiGd

Vroeger gebruikte men als bindmiddel 
in verf voornamelijk lijnolie ofwel 

lijnzaadolie, een natuurlijk product dat 
wordt gewonnen uit vlas. Het bestaat uit 
triglyceriden: esters van vetzuren met 
glycerol. Deze vetzuurketens bevatten 
onverzadigde dubbele bindingen, die che-
mische reacties met elkaar willen aan-
gaan zodra de verf wordt blootgesteld aan 
zuurstof. Bij deze oxidatie ontstaan brug-
gen ofwel cross-links tussen de vetzuurke-
tens. Hoe meer dubbele bindingen, des 

te meer bruggen en des te steviger de 
uiteindelijke verflaag zal zijn.

Verf met alleen lijnolie als bindmiddel 
kent helaas beperkingen. De oxidatiereac-
ties van de vetzuren verlopen bij kamer-
temperatuur langzaam, waardoor zo’n 
verf niet snel droogt. Bovendien is de coa-
ting niet bijster hard en niet goed bestand 
tegen basische verbindingen of water. Dat 
komt door de lange koolwaterstofketens 
van de vetzuren. Die zorgen weliswaar 
voor een goede elasticiteit, maar maken 
de coating ook slap. Hiervoor vonden 
chemici echter een oplossing: ze voegden 
moleculen toe aan het bindmiddel, die de 
beweging van de vetzuurketens belem-
meren. Daardoor verbetert de hardheid 
van de verf.

GemodiFiceerd

Die aanpak vormt de basis van tra-
ditionele alkydverf, waarin lijnolie 

als bindmiddel heeft plaatsgemaakt voor 
alkydharsen. De naam is een samentrek-
king van ‘alcohol’ en ‘acid’. Toepasselijk, 
want een alkydhars bestaat uit een combi-
natie van meerwaardige alcoholen (zoals 
glycerol), meerwaardige zuren (bijvoor-
beeld ftaalzuuranhydride of ftaalzuur) én 
onverzadigde vetzuren (zoals de vetzuren 
uit lijnolie). In feite is een alkydhars niet 
meer dan een gemodificeerde polyester 
met vetzuren; het bulkachtige ftaalzuur-
anhydride geeft de uiteindelijke verflaag 
extra hardheid.

Net als in lijnolieverf ontstaan in alkyd-
verf tussen de onverzadigde vetzuurke-
tens cross-links. Dit gebeurt via oxidatie 
onder invloed van zuurstof. Om dit proces 
te versnellen worden katalysatoren toege-
voegd. Bijvoorbeeld kobaltzout, dat ervoor 
zorgt dat zuurstof beter kan worden opge-

scenario voor eendunne film
bindmiddeldeeltjes in 
natte watergedragen 
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nomen tijdens het droogproces. Hierdoor 
verloopt de oxidatiereactie sneller, waar-
door de verf al na drie uur droog is.

Door de samenstelling te variëren kan 
een groot aantal verschillende alkyd-
harsen worden gemaakt, waardoor een 
verfproducent de eigenschappen van de 
verf kan finetunen. Zo zorgt een ‘vette’ 
alkydhars – een verf met een hoog oliege-
halte – voor een grotere elasticiteit, terwijl 
een ‘magere’ alkydhars de verf harder en 

slijtvaster maakt. Maar zoals bekend heeft 
elk voordeel ook nadelen. Dubbele bin-
dingen zijn gevoelig voor uv-licht, dat het 
polymere netwerk in de coating langzaam 
afbreekt. Doordat de plantaardige oliën in 
alkydharsen een groot aantal dubbele bin-
dingen bevatten, worden deze verven na 
een paar jaar mat. De aanvankelijke glans 
verdwijnt langzaam doordat in het opper-
vlak van de verffilm microscopisch kleine 
barstjes komen, waardoor het licht op een 
andere manier wordt gebroken. Ondanks 
dit glansverlies biedt de alkydverf dan nog 
steeds goede bescherming. Maar op den 
duur erodeert de dunne verffilm verder; 
de elasticiteit neemt sterk af en er ont-
staan karakteristieke verfbladders.

Een ander nadeel van alkydharsen is de 
grote molecuulstructuur van het bind-
middel, waardoor alkydverf een hoog- 
viskeuze vloeistof is. Om zo’n stroperige 
verf verwerkbaar te krijgen moeten orga-
nische oplosmiddelen zoals terpentine 
worden toegvoegd, maar die zijn mens- 
en milieuonvriendelijk.

BolletjeS

Een groener alternatief is acrylaatverf 
op waterbasis, waarin het organische 

oplosmiddel grotendeels is vervangen 
door water. In acrylaatverf zitten bind-
middel en kleurpigmenten als bolletjes 
verdeeld in een dispersie. Voor de vaste 
bindmiddeldeeltjes gebruiken verfma-
kers vooral acrylaatpolymeren (ethyl- of 
butylesters van acrylzuur en methacryl-
zuur), polyurethanen of mengsels daar-
van. Behalve water is nog een kleine hoe-
veelheid organisch oplosmiddel nodig, 
plus een emulgeermiddel (bijvoorbeeld 
een zeep) om het verfmengsel stabiel te 
houden in de pot.

Een watergedragen verf droogt heel 
anders dan een oplosmiddelverf: via een 
zuiver fysich proces. Als eerste verdampt 
een deel van het water, waardoor de 
bindmiddeldeeltjes interacties met elkaar 
kunnen aangaan en een dicht gepakte 
stapeling vormen. Tijdens deze stap, die 
slechts tien tot vijftien minuten duurt, 
neemt de viscositeit enorm toe. Door de 
capillaire druk (een gevolg van de opper-
vlaktespanning van water en de nauwe 
holtes tussen de deeltjes) wordt het water 
naar het bovenste deel van de verflaag 
gezogen. Hierbij vervormen de bolvor-
mige deeltjes tot zeshoeken en ontstaat 
er een laag. Als ook de rest van het water 
verdampt verdwijnen de grenzen tussen 
de afzonderlijke deeltjes en vormen de 
polymeerketens een continue verflaag. 
Deze laatste stap neemt enkele dagen tot 
weken in beslag.          |

Er bestaan verschillende soorten verf – elk met 
specifieke eigenschappen. De keuze hangt af van 

het materiaal dat geverfd moet worden (hout, 
metaal, steen of kunststof?) en de plek (binnen 
of buiten?). Maar ook het soort en de hoeveel-
heid oplosmiddel is van belang. Hoe minder 

vluchtige organische oplosmiddelen, des te beter 
de verf is voor het milieu en de gezondheid.
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Vorming van cross-links via oxidatiereacties 
onder invloed van zuurstof.
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Drogen van watergedragen verf is een fysisch proces waarbij 

bindmiddeldeeltjes van 10 tot 200 nanometer samenvloeien. 

Bij verf met organische oplosmiddelen verdampt het oplos-

middel en vervolgens vindt chemische droging plaats. hierbij 

vernetten organische bindmiddelen via oxidatiereacties tot 

een polymeer netwerk van grote macromoleculen.

fiLmvorminG
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De verfindustrie heeft een grote stap gezet door organische oplosmiddelen 
te vervangen door water. Deze milieuvriendelijke verven veroveren 

langzaam maar zeker de markt.

oplossing
voor oplosmiddelen

v e r f  ChemisChe feitelijkheDen  |  maart 2007

Door scherpere milieueisen is de 
verfwereld de afgelopen jaren 
fors veranderd. De ingrijpendste 

maatregel was het terugdringen van de 
hoeveelheid organische oplosmiddelen 
in verf. De industrie stapte bijvoorbeeld 
over op poedercoatings en verven die 
uitharden met ultraviolette straling. Maar 
vooral op watergedragen verven, waarin 
het traditionele organische oplosmiddel 
grotendeels is vervangen door water. Het 
bindmiddel en de kleurpigmenten zit-
ten daarin fijn verdeeld als dispersie of 
emulsie.

Eén van de grootste problemen bij het 
werken met watergedragen dispersieverf 
is de korte ‘open tijd’. Wie wel eens een 
deur of een ander groot oppervlak met 
zo’n verf heeft geschilderd kent het pro-
bleem: je blijft een overgang zien tussen 
stukken die je een tijdje na elkaar hebt 
geschilderd. De open tijd is de maximale 
tijd die je hebt om met een kwast of roller 
nog veranderingen aan te brengen zonder 
dat aanzetten of overlappingen zichtbaar 
zijn. Bij watergedragen dispersieverf is 
deze tijdspanne klein doordat het water 
binnen 10 à 15 minuten verdampt, waarna 
het onderlinge contact van de bindmid-
deldeeltjes een snelle stijging van de 
viscositeit veroorzaakt. Vervolgens zijn 
onzichtbare correcties niet meer moge-
lijk.

Bij traditionele alkydharsverven neemt 
de viscositeit tijdens het drogen redelijk 
'vloeiend' toe, daardoor bedraagt de open 
tijd ruim 30 minuten. Voor watergedra-
gen verven zou dat vanzelfsprekend ook 
wenselijk zijn. Dit is mogelijk door een 
gedispergeerde polymeer met een hoge 
molmassa te combineren met een disper-
sie van oligomeren (verbindingen die uit 

een klein aantal monomeren bestaan) met 
een zeer lage viscositeit. Deze methode 
werkt met urethaan-oligomeren die zelfs 
vloeibaar blijven na de verdamping van 
water, en die uit zichzelf cross-links aan-
gaan om goede eigenschappen te geven 
aan de uiteindelijke verflaag. Hierdoor is 
de open tijd van de verf verlengd tot 22 à 
26 minuten – behoorlijk in de richting 
van alkydharsverven.

alkydemulSieS

Er bestaat overigens al een waterge-
dragen verf die traditionele alkyd-

harsverven naar de kroon kan steken: 
de alkydemulsie, eveneens gebaseerd op 
alkydhars. Vloeibare alkydharsdeeltjes 
met een diameter van 50 tot 700 nm zit-
ten hierbij fijn verdeeld in water. De basis 
wordt gevormd door alkydharsen met 
een hoog oliegehalte, aangezien deze een 
vrij lage viscositeit hebben door hun lage 
molmassa en lage glasovergangstempera-
tuur.

Nadat de alkydemulsie met kwast of rol-
ler op een oppervlak is aangebracht, ver-
loopt het drogingsproces in het begin net 
als bij dispersieverven: water verdampt. 
Vervolgens gaat het anders. Doordat rela-
tief veel water is verdampt, is het ener-
getisch gezien veel gunstiger wanneer 
niet water de continue fase wordt in 
de emulsie, maar het bindmiddel. Door 
de lage viscositeit zijn de bindmiddel-
deeltjes bovendien gemakkelijker te ver-
vormen dan bij dispersies. De emulsie 
ondergaat een zogeheten inversieproces: 
van ‘bindmiddel-in-water’-emulsie naar 
‘water-in-bindmiddel’-emulsie. De kleine 
waterdeeltjes in de continue alkydhars-
fase bewegen naar het grensvlak tussen 
verflaag en lucht, waar ze verdampen. 
De laatste stap van het drogingsproces 
verloopt net als bij traditionele alkydhars-
verven: het cross-linken van de onverza-
digde vetzuurketens met zuurstof uit de 
lucht, onder invloed van een katalysator 
op kobaltbasis. Grootste voordeel is dat de 
ontstane verflaag dezelfde structuur heeft 
als die van een traditionele alkydharsverf, 
maar dan zonder dat er organische oplos-
middelen aan te pas zijn gekomen.

PoedercoatinGS

Poedercoatings zijn kant-en-klare poe-
ders die elektrostatisch op een meta-

len oppervlak worden gesproeid, waarna 
ze door verhitting in een oven vervloeien 
tot een laag. Anders dan de meeste vloei-
bare verven hebben poedercoatings geen 
drager of oplosmiddel nodig. De poeder-
deeltjes van ongeveer één micron groot 
bestaan uit bindmiddel (45%), pigment 
(45%), cross-linker (7%) en hulpstoffen. 
Tot die additieven behoren bijvoorbeeld 
een bevochtigingsmiddel, een katalysator 

s i N a a s a p p e l h u i d

Van dichtbij bekeken hebben gepoedercoate mate-
rialen een soort sinaasappelhuid. Dit karakteristieke 
oppervlak ontstaat doordat het cross-linken van de 
coating vaak al begint bij 160 °C, voordat de laag 

volledig is uitgevloeid.

ca. 160 °C

ca. 200 °C
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voor het cross-linken en een ontgassings-
middel om lucht tussen de deeltjes te 
verwijderen.

Het verfprocedé verloopt eenvoudig. 
Eerst worden de elektrostatisch geladen 
verfdeeltjes op het geaarde voorwerp 
gesproeid. De gesproeide poederdeeltjes 
beginnen daarna bij een temperatuur 
van circa 160 °C samen te vloeien op het 
oppervlak. Bij iets hogere temperaturen 
vloeien de deeltjes samen tot een laag 
met uniforme dikte en reageert het bind-
middel met de cross-linker zodat de laag 
chemisch uithardt. 

Behalve het ontbreken van een oplos-
middel hebben poedercoatings ook andere 
voordelen. Ze kunnen bijvoorbeeld uitste-
kend complexe structuren bedekken, en 
de verf die ernaast wordt gesproeid kan 
gerecycled worden. Dat laatste is zowel 
economisch als qua duurzaamheid een 
pluspunt. Poedercoatings hebben vooral 
industriële toepassingen, zoals het verven 
van wasmachines, fietsframes en auto’s. 
De uithardtemperatuur van de poeders 
ligt namelijk boven de 200 °C. Dat is 
ook de beperking van dit type verf: voor-
werpen van plastic en hout kun je vaak 
alleen poedercoaten door kunstgrepen 
toe te passen, zoals uitharding bij lagere 
temperaturen.

ultraviolet

De jongste loot aan de stam vormt 
verf die onder invloed van ultra-

violette (uv) straling chemisch uithardt. 
Deze verf bevat harsen met reactieve 
acrylgroepen plus een foto-initiator – een 
klein molecuul dat na absorptie van uv-
straling radicalen vormt die met de hars 
cross-linken tot een netwerk. Voordeel 
van dit proces is de hoge uithardsnel-
heid: voorwerpen worden minder dan 
een minuut bestraald en de uv-uithar-
ding treedt al binnen een seconde op. 
Een ander voordeel is de grote krasvast-
heid van de gevormde laag.

Voorlopig hebben de uv-hardende ver-
ven echter ook nadelen. Ze zijn nog in 
ontwikkeling, en het opnemen van pig-
mentdeeltjes vormt nog steeds een groot 
probleem. De kleine deeltjes reflecteren 
of verstrooien de uv-straling, waardoor de 
uitharding vooral dieper in de laag ver-
slechtert. Daardoor worden deze verven 
vooral toegepast als transparante lagen 
die gemakkelijk bestraald kunnen wor-
den. Zo zijn ze met name geschikt als 
buitenste laklaag van een auto of om de 
krasvastheid van parket of laminaat te 
verbeteren.          |

verf is meer dan verfraaiing en bescherming. een staalkaart van recente onderzoeksprojecten die verf met 
aanvullende functionaliteiten hebben opgeleverd:

Binnen het europese picada-project (2002-2005) is een milieu-
vriendelijke verf ontwikkeld die stikstofoxiden uit uitlaatgassen 
van auto’s kan opnemen en kan omzetten in minder schadelijke 
stoffen. verf- en nanotechnologie gaan hierbij hand in hand. De 
verf is gebaseerd op polysiloxaan waarin nanodeeltjes titaan-
dioxide en calciumcarbonaat ingebed zitten. nox diffundeert door 
het poreuze polysiloxaan en hecht aan de titaandioxide-deeltjes. 
Deze gebruiken energie uit zonlicht om nox om te zetten in sal-
peterzuur (hno3). Dit zuur reageert met het calciumcarbonaat tot 
kooldioxide, water en calciumnitraat.

het Duitse bedrijf Wacker aG heeft een octrooi op het gebruik 
van geurende cyclodextrine-moleculen als bestanddeel van verf. 
Cyclodextrines zijn ringvormige moleculen op suikerbasis die 
de vorm hebben van ijsbekertjes. Daardoor kunnen ze onderdak 
bieden aan specifieke (parfum)oliemoleculen en deze gecontro-
leerd afgeven – of juist absorberen. De cyclodextrines zouden 
ook antischimmelmiddelen kunnen afgeven om badkamermuren 
schimmelvrij te houden, of insectenwerende middelen om kamers 
vrij van ongedierte te houden.

stel je voor: kleine krasjes in je auto verdwijnen als sneeuw voor de 
zon, zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Dat lijkt werkelijkheid 
te worden met zelfherstellende autolakken, waar zowel autofabri-
kant nissan als chemiereus Bayer aan werken. De Scratch Guard 
Coat van nissan is een combinatie van een zeer elastische hars 
met een traditionele coating. Daarmee zou een scheur binnen 
zeven dagen hersteld zijn – afhankelijk van de buitentemperatuur 
en de scheurdiepte. Bij de 2PK-PUR Clear Coat van Bayer is de 
reparatie via plastische deformatie binnen twee tot drie uur een 
feit, maar dat moet vooralsnog wel gebeuren bij temperaturen 
boven de 60 °C.

onderzoekers van het massachusetts institute of technology (mit) 
hebben ontdekt dat vertakte of lineaire n,n-dodecyl-methyl-poly-
ethyleenimines een desastreuze invloed hebben op (griep)virussen 
en bacteriën. De imines prikken gaten in de micro-organismen 
en maken ze zo onschadelijk. mogelijk zou de verspreiding van 
bacteriën en virussen kunnen worden tegengegaan door verf met 
deze verbindingen aan te brengen op de wanden van openbare 
ruimten.

tributyltinverbindingen worden sinds vijftien jaar meer en meer 
in de ban gedaan bij aangroeiwerende verf (antifouling) voor 
schepen. hoewel deze verbindingen hun taak goed uitvoeren – ze 
voorkomen dat bacteriën, algen en andere waterorganismen op 
de scheepshuid aangroeien – zijn ze schadelijk voor het milieu. 
mogelijke alternatieven: verf op basis van biogene biociden of 
organische biociden die snel in zeewater degenereren, en biocide-
vrije lagen die extreem glad zijn zodat organismen er niet aan 
kunnen hechten.           

nanoverf

Geurverf

Zelfherstellende lak

anti-microbiële verf

milieuvriendelijke antifouling

extra fuNctioNaliteit
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meer weten
AAnbevolen lIterAtuur
- M.F. Kooistra, Moderne verven en lakken, 2de druk. Kluwer 

Technische Boeken Deventer, 1991, ISBN 90 201 2561 3. 
- Chemische Feitelijkheden nr. 114 Ontwikkelingen in kunste-

naarsverf; nr. 141 Aangroeiwering; nr. 154 Waterverdunbare verf.
- Chemical & Engineering News, vol 84, 42 (16 okt. 2006).
- T. Brock, M. Groteklaes en P. Mischke (red.), European 

Coatings Handbook, Vincentz Verlag, Hannover, 2000,  
ISBN 3-87870-559-X.

AAnbevolen websItes

- www.schooltv.nl/scheikunde – uitzending over verfchemie
- www.zibb.nl/industrie/dossier/asp/dossier/683/index.html 

– een groot aantal artikelen over coatingtechnologie en verf. 
De meeste verschenen in 2001 in het vakblad Metaal en 
Kunststof.

- www.vvvf.nl – algemene informatie van de Vereniging van 
Verf- en Drukinktfabrikanten over verf. Met tips voor doe-het-
zelvers.

- www.kennislink.nl/web/show?id=131199&vensterid=811&cat
=60360 – milieuvriendelijke verf met mangaan.

voor op sChool
 1. Wat zijn de basisbestanddelen van verf, en waar dienen ze 

voor?
 2. Een enkele verflaag is slechts een tiende millimeter dik. 

Hoeveel op elkaar gestapelde atomen zijn dat? Ga bij je bere-
kening uit van een koolstofatoom.

 3. Geef de structuurformules van de organische oplosmiddelen 
benzeen, tolueen, xyleen en terpentine. Waaruit blijkt het  
a-polaire karakter van deze verbindingen?

 8. Alkydverven kunnen slecht tegen sterke basen; vandaar dat 
afbijtmiddel uit geconcentreerd natronloog bestaat. Geef met 
reactievergelijkingen aan welke reacties tijdens het afbijten 
optreden tussen alkydverf en geconcentreerd NaOH (aq).

 5. Door welke chemische eigenschappen dringen organische 
oplosmiddelen makkelijk door in de huid? Betrek ook de 
opbouw van de huid in je antwoord.

 6. Waardoor kunnen bindmiddelen niet oplossen in water? 
Welke kunstgreep gebruiken verfproducenten om tóch verf 
op waterbasis te maken?

 7. Hoe komt het dat het fysisch drogen van verf veel sneller 
verloopt dan het chemisch drogen?

 8. Leg uit waarom je niet zomaar met een alkydverf (op oplos-
middelbasis) over een bestaande acrylaatverflaag heen kunt 
schilderen. Welke maatregelen moet je nemen?

 9. De dubbele bindingen in verfmoleculen zijn gevoelig voor 
uv-licht. Hoe zit dat chemisch gezien?

 10. Bij dispersieverf speelt de zogeheten glasovergangstempera-
tuur een cruciale rol voor een goede filmvorming. Kun je dat 
uitleggen?
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Winkels kunnen niet alle verfkleuren in voorraad hebben – er bestaan 
tegenwoordig alleen al vijfhonderd (!) soorten wit. Maar een klant wil 

toch nét die ene kleur hebben. De oplossing: mengmachines, een soort 
kleine verffabrieken die vele tienduizenden verschillende kleuren kunnen 

(na)maken. Voor elk wat wils, en klaar terwijl je wacht.
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