
 

 

 
 
 
 

Twee lagensysteem poedercoating 
 
Alleen bij twee lagensystemen voldoende kantendekking 
 
Een één laag poedercoatingsysteem is in veel situaties een prima oplossing, maar in andere gevallen adviseert 
Vereniging ION een twee lagensysteem. Bij uitleg van het waarom, is kantendekking het sleutelwoord. 
  
Kantendekking is bij de applicatie van natlaksystemen een standaard aandachtsgebied en wordt opgelost door 
meerdere lagen verf aan te brengen en door de randen voor het aanbrengen van de lak mooi rond te schuren. 
 
Waarom is kantendekking belangrijk? 
De coating is de barrière tegen atmosferische invloeden. De coating moet voldoende samenhang en dikte hebben om 
dit te kunnen realiseren (vergelijk dit met een jas in de winter: hoe dikker of beter het materiaal, de meer 
bescherming). 
Tijdens de vloeifase van de poedercoating zal de coating 
proberen om een zo klein mogelijk oppervlak te creëren; de 
bolvorm. Het oppervlak van het te coaten substraat oefent 
echter een aantrekkingskracht uit op de vloeistof, waardoor 
het bolvorming wordt voorkomen. De coating zal op de rand 
wel proberen om de bolvorm te evenaren en trekt weg van 
de rand. Daarom zie je vaak een verdikking naast de rand. 
Hoe goed de coating blijft staan op de randen wordt bepaald 
door de samenstelling van de poedercoating, de 
voorbehandelingslaag, maar ook de dimensies van de rand. 
Randen met een afrondingsstraal kleiner dan 1,5 mm laten 
duidelijk zien dat de laagdikte afneemt. Bij randen met een 
afrondingsstraal kleiner dan 0,5 mm neemt de laagdikte zo 
sterk af dat de laagdikte nog maar een fractie is van de 
laagdikte op het platte vlak. De praktijk leert dat naast een 
geringe afrondingstraal ook braamvorming kan optreden.  

 
 
Het principe van een twee lagensysteem is dat de eerste poedercoatlaag de 
rand afrond en de tweede laag zorgt voor meer laagdikte op de randen. Een 
twee lagensysteem zorgt voor voldoende dekking op de gangbare 
“gebreken”. 
 
 
 
 
 

Voor de eerste laag kan gekozen worden uit: 

 een epoxy poedercoating (goede hechting, gesloten en chemisch resistent; verbetert de corrosiewering van het 

coatingsysteem) 

 Een epoxy polyester (mooie vloei, met name bij ontgassende ondergronden een toegevoegde waarde) 

 Een polyester (praktisch, omdat er geen kleurwisselingen/omstellingen uitgevoerd hoeven te worden en minder 

gevoelig voor intercoatinghechting problemen) 

Belangrijk is dat de eerste laag wordt aangebracht volgens voorschrift van de fabrikant. De ervaring leert dat de 
moffelcyclus erg belangrijk is. Uitharding aan de bovenkant van de moffelcycli kan intercoathechtingsproblemen 
veroorzaken. Met name piektemperaturen in de buurt van de 200°C of hoger zijn risicofactoren bij polyester en zeker 
bij epoxysystemen. 
 
In een aantal gevallen geeft het uitharden op ca. 80% van de moffeltijd van de eerste laag een goed resultaat. Een 
veilige marge wordt in ieder geval gecreëerd als de moffeltemperatuur niet boven de 190°C komt voor systemen die 
op 180°C moeten worden uitgehard. Het uitharden op minder dan 80% van de moffeltijd moet worden voorkomen om 
vloei tijdens de moffelcycli van de tweede laag te voorkomen. De tweede laag moet worden uitgehard conform de 
voorschriften van de fabrikant. 
Meer dan 20 jaar ervaring in Nederland leert dat profielen met twee lagensystemen zonder problemen kunnen worden 
verwerkt (zagen, frezen, ed.). Een twee lagensysteem kan ook worden toegepast bij een ‘transparante’ metallic. 
Door een basiskleur te kiezen, passend bij de metallic kleur, wordt een meer uniforme kleurbeleving verkregen. 
 
In een maritiem klimaat blijkt dat een één laagsysteem met een laagdikte van 60 µm met enige regelmaat 
onvoldoende weerstand kan bieden tegen chloriden. Hier is een hogere laagdikte een oplossing, maar blijkt dat een 
twee-lagensysteem substantieel beter te presteren. 



 

 

 
 
 
 
In Nederland wordt standaard een twee lagensysteem geadviseerd bij toepassing binnen 10 km vanuit de kustlijn en in 
agressieve omgevingen. In de kwaliteitseisen van de branchevereniging voor gevelbouwers (VMRG) is een lijst 
opgenomen met omstandigheden waarbij een verhoogd risico geldt en een twee lagensysteem wordt geadviseerd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Berekening kantendekking: 

 
Bij een afrondingsstraal van 0,5 mm, wat de standaard is bij gangbare raamsystemen, bedraagt de laagdikte op de 
scherpe kant niet meer dan 20-25% van de laagdikte op de vlakke kant. Bij een laagdikte van 60 micron betekent 
dit 12 tot 15 micron op de scherpe kant. Dit is volstrekt onvoldoende. Bij een twee lagensysteem geeft de eerste 
laag zoveel extra afronding dat dan op de scherpe kant 50% van de totale laagdikte gehaald wordt. Bij een 

laagdikte van 2 x 50 micron wordt in elk geval 50 micron laagdikte op de scherpe kant verkregen.  


