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In de branche worden talrijke reinigingstechnieken toegepast in de voorbehandeling, 

maar daarbij wordt maar zelden gebruikgemaakt van laserreinigen. De vraag 

is of dat terecht is. Zeker is dat de laserreinigingstechniek nogal onbekend is in 

de branche en de toepassing ervan niet voor elke voorbehandeling geschikt is. 

De precieze werking van de techniek kan echter bij sommige toepassingen grote 

voordelen bieden. Tijd dus om ons te verdiepen in het laserreinigen.

FLINKE  GROEI  VAN  
LASERREINIGEN  
VERWACHT

Voor een nadere kennismaking gingen we 

naar Summa Surface, een bedrijf in Oisterwijk 

dat een Duitse producent van machines en 

apparaten voor laserreinigen vertegenwoordigt, 

en naar Ferro Techniek, een bedrijf waar die 

techniek wordt toegepast. Ons eerste bezoek is 

aan Summa Surface, waar Thijs Carlier de scep-

ter zwaait. Summa Surface vertegenwoordigt in 

de Benelux verschillende precisie oppervlakte-

behandelingstechnieken van diverse bedrijven. 

Voor dit artikel richten we ons echter op de 

lasertechniek, waarvoor de machines en appa-

raten geleverd worden door SLCR Lasertechnik 

GmbH uit Düren in Duitsland. Dat bedrijf is 

sinds halverwege de jaren ‘90 actief met het 

aanbieden van technische oplossingen voor 

laserreinigen, decoaten, markeren, opruwen en 

activeren. 

“Summa Surface vertegenwoordigt in de Bene-

lux drie Duitse bedrijven en een Deens bedrijf, 

die ieder hun eigen specialisatie hebben”, zegt 

Thijs Carlier. “SLCR staat voor Selective Laser 

Coating Removal. Dat beschrijft precies wat wij 

doen: het selectief verwijderen van materiaal-

lagen middels lasertechnologie, zonder het 

basismateriaal van het product aan te tasten. 

SLCR is wereldwijd actief en richt zich volledig 

op het laserreinigen en de verschillende toepas-

singen daarvan. Het gaat bijvoorbeeld om het 

reinigen van transportbanden en matrijzen, 

of het verwijderen van roest. Maar ook in de 

bandenindustrie wordt de technologie ingezet, 

voor het - volledig geautomatiseerd - reinigen 

en enigszins opruwen van de binnenzijde 

van autobanden. Dat is nodig, zodat zich daar 

bijvoorbeeld sensoren of run-�at foam beter 

kunnen hechten. 

“Daarnaast is het decoaten, dus het selectief 

wegnemen van een coatinglaag, ook een 

belangrijke tak van sport bij SLCR. Verder wordt 

de lasertechniek ingezet om oppervlakken te 

reinigen en eventueel te activeren, als voor-

bewerking van verbindingstechnieken, zoals 

lijmen en lassen.”

MASKEREN  ONNODIG
Het decoaten gebeurt momenteel vaak met 

stralen, maar daar kleven ook nadelen aan. Het 

stralen gaat in de regel gepaard met veel lawaai, 

stofontwikkeling, er zijn allerlei media nodig die 

opgevangen moeten worden, enzovoorts. Dit 

resulteert in hoge operationele kosten. Laser-

reinigen daarentegen, is een schoon en droog 

proces. Het is vooral interessant bij precisiewerk, 

waarbij (lokaal) een laag verwijderd moet wor-

den zonder het basismateriaal te beschadigen. 

Met lasertechniek is maskeren niet nodig. 

“Als je gaat stralen, moet je vaak bepaalde 

delen maskeren, wat het nodige werk en risico’s 

met zich meebrengt. Maar soms werkt stralen 

beter en sneller dan laserreinigen, zoals bij 

heel grote oppervlakken en waar het niet zo 

nauw luistert qua oppervlaktestructuur. Verder 

kan de lasertechniek worden ingezet bij het 

markeren. Momenteel werken we bijvoorbeeld 

voor een klant die hekwerken produceert, die 

zij in-house coaten. Het is van belang dat men 

de productiedetails kan naslaan, bijvoorbeeld 

bij een defect product. Daarom willen ze voor 

de traceerbaarheid een markering aanbrengen 

in de coating. Dat kan door een laserstation in 

de productielijn te installeren. De klant wil die 

markering dus niet in het basismateriaal, maar 

enkel in de coating. De laser voldoet perfect aan 

dergelijke nauwkeurige eisen.”

De laser werkt tot op tien micrometer nauw-

keurig. Daarom kan bijvoorbeeld ongewenste 

aanhechting verwijderd worden, zonder dat 

het basismateriaal wordt geraakt of aangetast. 

En het aanbrengen van een markering (bijvoor-

beeld een barcode of een logo) in de coating of 

in het basismateriaal, is dus ook mogelijk. Carlier 

wijst verder op een ander winstpunt van de 

lasertechniek: deze is vrij gemakkelijk te integre-

ren in een bestaande of nieuwe productielijn. 

GEEN  ZOETE  BROODJES
“De lasertechniek van SLCR wordt breed in 

de industrie toegepast. Enkele sectoren die 

eruit springen, zijn de vliegtuigindustrie, de 

automobielindustrie en de voedselverwerkende 

industrie. Bij de laatste gaat het vaak om het 

reinigen van transportbanden en matrijzen. Aan 

die transportbanden hechten zich suiker, zout, 

vetten en andere ongewenste restanten, die 

verwijderd moeten worden. Ook moet worden 

voorkomen dat er opnieuw aangroei plaats-

vindt. Met een laserstation in de productielijn 

is dat te bereiken. Maar dat betekent niet dat 

die laserstations als zoete broodjes de winkel 

uitvliegen. Voordat er een maatwerk machine 

wordt besteld, is er een heel traject afgelegd 

van vaak minimaal een jaar.”

Lasertechniek is immers bij veel bedrijven 

nog onbekend, dus moet men eerst overtuigd 

worden. Na het eerste klantencontact duurt het 

vaak enkele maanden voordat een potentiële 

klant een proefbewerking laat uitvoeren. Dan 

gaan er proefsamples naar SLCR in Düren, net 

over de grens bij Heerlen. Na die eerste test 

volgt een tweede test, waarbij de klant aanwe-

zig is. Zo kan hij de lasertechniek van dichtbij 

aanschouwen en de SLCR-organisatie beter 

leren kennen. Als duidelijk is dat de techniek het 

gewenste resultaat oplevert op proefsamples 

van A4-formaat, wordt het tijd om te gaan 

rekenen. Aan de hand van de behandeltijd 

op A4-formaat, is het puur een kwestie van 

opschalen van de laserbron om te voldoen aan 

de gestelde takttijden in de productielijn van de 

klant. Vervolgens wordt de gewenste handling 

besproken. SLCR levert namelijk niet alleen 

de laser, maar biedt een totaalconcept aan: 

SLCR verzorgt de complete in-line handling. In 

samenspraak met de klant wordt het totaalcon-

cept afgestemd.

HANDLASERS
“Als we op dit punt zijn aangekomen, bezoeken 

we de productielocatie van de klant om te be-

palen waar de laser in de productielijn geplaatst 

kan worden. Tevens beoordelen we omge-

vingsfactoren, zoals de omgevingstemperatuur, 

vochtigheidsgraad, enzovoorts. De aanschaf van 

een laserstation is zeker niet goedkoop. Bene-

den de 100.000 euro gaat het waarschijnlijk niet 

lukken. Maar door de verwachte besparingen 

is zo’n investering in de productielijn toch 

voor veel bedrijven interessant. Immers, de 

operationele kosten van de lasers zijn zeer laag: 
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Het verwarmingsplaatje in de lasermachine.

Het verdraaien van 

de plaatjes gaat 

razendsnel.

De lasermachine bij een klant: Ferro Techniek.
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slechts enkele euro’s per uur. Onlangs hebben 

we bijvoorbeeld een laserstation geplaatst bij 

een bedrijf voor het reinigen van een trans-

portband van circa honderd meter lang en 3,5 

meter breed. Doordat die band altijd vervuild 

raakte, moest de productie regelmatig stilgezet 

worden om de transportband te reinigen met 

borstel en water onder hogedruk. Stilstand kost 

geld. Daarnaast moest de complete band om 

de zes maanden vervangen worden als gevolg 

van deze conventionele reinigingstechnieken, 

wat aanzienlijke kosten met zich meebracht. Dat 

bedrijf kon gemakkelijk uitrekenen hoe snel ze 

de investering terugverdiend zouden hebben.”

“Naast laserstations bieden we ook handlasers 

aan. We zien dat de behoefte aan handlasers, 

en de interesse ervoor, toeneemt. Daarom gaat 

SLCR de komende maanden de handlasers 

compacter, lichter en meer gebruiksvriendelijk 

maken. Bij laser wordt natuurlijk altijd met een 

bepaalde brandpuntafstand gewerkt. Er wordt 

nu aan een oplossing gewerkt waardoor de 

ideale afstand van de kop ten opzichte van het 

product gemakkelijker bereikt en gehandhaafd 

kan worden.”

Blijft de vraag hoe looncoaters deze laser-

techniek kunnen inzetten. Carlier wijst op een 

geïntegreerd bedrijf waar onder meer dekseltjes 

worden geproduceerd die onderweg een 

coating krijgen. De dekseltjes zitten op een 

houder, die bij iedere coatinglaag daar ook een 

beetje van mee krijgt. De oplossing is om in de 

lijn een laserkop te installeren die de coating op 

de houders verwijdert. Een andere mogelijkheid 

voor looncoaters is de inzet van een laserstation 

voor het zeer precies decoaten. Daardoor is 

maskeren, waar altijd veel tijd mee gemoeid is, 

niet meer nodig. Daarnaast zorgt de lasertech-

niek voor een veel scherpere overgang van wel 

en niet gecoat oppervlak.

PRECISIE  DECOATEN
Hoog tijd natuurlijk om bij een klant te kijken 

hoe dit werkt. Daarvoor gingen we naar Ferro 

Techniek in Gaanderen. Dit bedrijf heeft een 

lasermachine aangeschaft voor het heel precies 

decoaten, zo vertelt Ruud Gries, R&D-manager 

bij Ferro Techniek. “Toen ik in 2010 Thijs tegen-

kwam op de Surface was ik heel blij dat ik ken-

nis kon maken met de lasertechnologie.

Wij zaten namelijk met het probleem dat we 

voor een bepaald verwarmingselement in een 

melkopschuimer een zogenoemde E-fast® 

dotvrij moesten hebben van email, voor elek-

tronische contactering. Dat deden we door er 

handmatig een stickertje op te plakken, dat er 

even later in het proces weer af moest. Voor dit 

maskeren had ik continu twee man nodig, die 

onvermijdelijk regelmatig een fout maakten. 

Een bijkomend nadeel was de ergonomie; met 

een pincet moest men circa 1.000 stickertjes per 

uur verwijderen aan de transportband. Je kunt 

begrijpen dat de medewerkers hier helemaal 

simpel van werden.”

Het verwarmingselement wordt uit een blank 

stukje rvs opgebouwd met een eerste laag 

email, waarna via zeefdrukken een zilveren laag 

wordt opgezet, de E-fast laag. Vervolgens komt 

er een speci"eke deklaag van email overheen. 

Het tussenproduct behoeft echter een contact-

punt voor elektronica, dat dus vrij moet zijn van 

email. Het maskeren met een stickertje was zeer 

arbeidsonvriendelijk, maar men slaagde er tot 

2010 niet in om een economisch verantwoord 

alternatief te vinden.

Ruud Gries: “Het grote voordeel van de laser-

techniek is dat zij heel precies op de juiste 

plek de juiste hoeveelheid email verwijdert in 

enkele seconden. Het gelaserde contactpunt 

moest daarbij niet een rechte uitsnede hebben 

in de dikte, maar een talud, om verderop in het 

proces de kwaliteit bij het zeefdrukken van de 

verwarmingsbanen te kunnen waarborgen. 

Dit hebben we gerealiseerd door de machine 

trapsgewijs tot op enkele micrometers nauw-

keurig een steeds kleiner laagje email te laten 

weghalen en precies te laten stoppen bij de 

zilverlaag. Dat deed het apparaat in enkele 

seconden, inclusief de rotatie en translatie van 

de elementen in de machine. Toen konden we 

echt massaproductie gaan draaien. We hebben 

er per jaar tussen de anderhalf tot twee miljoen 

plaatjes mee gemaakt. De aanschaf van de ma-

chine was wel kostbaar, maar de operationele 

kosten waren laag. We konden de investering 

binnen een redelijke termijn terugverdienen.” 

MEER  INFORMATIE  
www.summa-surface.nl/machines/slcr

www.slcr.de

www.ferrotechniek.com

Een voorbeeld van een stickertje dat gebruikt werd om te maskeren. Het plaatje is overigens 

niet het besproken plaatje voor de melkopschuimer.

De witte puntjes op de schijven vormen de 

E-fast.dot waar het om gaat.

In het dorpje Westerhaar ten noorden van Almelo zijn straks de eerste tekenen 

zichtbaar van wat voor niets minder dan een omwenteling zal zorgen in de 

voorbehandeling. Dit zegt Gerrit Aalderink, één van de directeuren van het 

familiebedrijf Aalderink. Weliswaar zijn de pilotprojecten in Duitsland nog niet 

afgerond, maar het is wel een uitstekend onderwerp voor dit themanummer. 

Vandaar dat we graag een tipje van de sluier willen oplichten.

NIEUWE  VOORBEHANDELING  
ZORGT  VOOR  OMWENTELING

“Het is geen KTL, maar het is een broertje of 

zusje er van”, zo begint Gerrit Aalderink. “Er is 

momenteel nog geen naam voor, maar het is 

een behandeling die makkelijk 800 of 1.000 uur 

zoutsproeitest kan doorstaan en het wordt op 

een andere manier gedaan dan KTL. Het is fos-

faatvrij, zinkvrij, verwarming van baden is niet 

nodig en het heeft een uitstekende corrosiewe-

ring. Ook is het heel milieuvriendelijk. Je kunt 

het gebruiken als voorbehandeling, maar ook 

meteen als eindlaag. Het is, net als KTL, niet UV-

bestendig, maar is uitstekend toepasbaar voor 

alles wat binnenin machines zit en alles wat bij 

een interieur hoort, zoals (kantoor) meubilair. Er 

zijn heel veel toepassingen voor.”

Er zijn nog meer voordelen: “Bij KTL heb je een 

voorbehandelingsreeks van twaalf tot dertien 

baden. Met de nieuwe chemische technologie, 

heb je slechts drie baden in de voorbehandeling 

nodig. Dat scheelt dus een heleboel energie, 

temeer daar het proces op kamertemperatuur 

wordt uitgevoerd. In totaal heb je zes baden 

nodig: ontvetting, spoelbad, een demispoelbad, 

dan de behandeling met chemicaliën en daarna 

twee demispoelbaden. Tot slot gaan de produc-

ten in een oven om uit te mo$elen. Je kunt het 

dan meteen als eindlaag gebruiken, maar als 

je het een kleurtje wil geven, is poedercoaten 

een logisch vervolg. Dan fungeert de nieuwe 

technologie als voorbehandeling.”

VIERDE  POOT
Aalderink treft nu voorbereidingen in het bedrijf 

om er in de zomervakantie mee aan de slag te 

gaan in de vorm van een pilotproject. In Duits-

land zijn al twee van die projecten uitgevoerd. 

De nieuwe technologie moet de vierde poot 

worden van Aalderink, naast het zinkfosfateren 

met KTL, het aluminium zirkoniseren en 

ijzerfosfateren als voorbehandeling. “We zien 

de nieuwe technologie als een heel goede aan-

vulling op onze bestaande voorbehandeling. 

Zowel stalen als aluminium producten kunnen 

we ermee behandelen. De vorm en afmetingen 

zijn niet zo belangrijk, als het maar te dompelen 

is. Je haalt met de nieuwe technologie niet het 

niveau van KTL, maar voor heel veel toepassin-

gen is dat ook niet nodig.”

Toepassingen ziet Aalderink vooral in onderde-

len van machines, metalen delen van bureaus, 

van tafels en stoelen, complete metalen kasten, 

en metalen onderdelen voor elektronische 

apparaten zoals computers en telefoons. “De 

automobielindustrie wil en zal ook altijd blijven 

zinkfosfateren en KTL, want dat is verreweg de 

beste voorbehandeling die er is. Dat blijft zo, 

maar tussen het allerbeste en bijna niks zit een 

groot grijs gebied. Daar past dit perfect in, om-

dat het een goede kwaliteit biedt met een heel 

goede corrosiewering, terwijl het veel sneller 

en goedkoper geproduceerd kan worden. Dit is 

echt een heel nieuwe techniek en kan voor een 

omwenteling zorgen.”

In latere edities van OT, wanneer de pilotprojec-

ten in Duitsland zijn geëvalueerd, zullen we de 

technologie meer uitgebreid beschrijven. 

MEER  INFORMATIE  
www.aalderink-coating.nl

THEMA INDUSTRIËLE REINIGING EN VOORBEHANDELINGALGEMEEN

Gerhard en Gerrit Aalderink voor de baden die voor de nieuwe technologie ingericht 

gaan worden.


