
POEDERCOATEN
Inbrandlak/ poedercoating aanbrengen op een metalen brilmontuur, sieraad of voorwerp

Wij kunnen een brandlak aanbrengen op alles wat in de oven kan om gedurende ca. 10 tot 20 minuten te
worden verhit tot ca. 190 graden Celcius.Het maakt dus niet uit of het te behandelen object van metaal,
keramiek of glas is, als het maar tegen deze hitte kan. De enige beperking is de afmeting, wij houden het
vanwege de oven afmetingen bij kleine afmetingen tot maximaal 30x23x15 cm.

Hoe werkt dit?
Het montuur of object wordt eerst gereinigd in de ultrasoon, daarna worden de eventueel aanwezige brillen-
glazen verwijderd, evenals kunststof oortips, neuspads en versieringen. Vervolgens wordt er gestraald met
glasparels onder luchtdruk in de straalcabine en het montuur of object wordt daardoor ontdaan van rest- 
verontreiniging en oude loszittende (kleur)coatingen tot op de blanke ondergrond, het oppervlak wordt hierdoor
tevens iets opgeruwd. Na het stralen wordt het te behandelen opppervlak ontvet.
Daarna wordt er middels statische elektriciteit een nieuwe poedercoating op vernevelt en wordt het object
gedurende ca. 20 minuten 'gemoffeld'  in de hete oven welke een temperatuur heeft van ca. 200 graden Celcius.
Na het moffelen worden de brillenglazen, neuspads, oortips e.d. door ons teruggeplaatst.
 

Welke kleuren zijn mogelijk?
 Onderstaande tabel geeft u een overzicht van onze voorraad* RAL kleuren.
 Heeft u een andere RAL kleur in gedachten welke er niet bij staat, informeer

dan via e-mail of wij deze kunnen leveren.
 Kleuren welke worden weergegeven op een beeldscherm kunnen afwijken van
 de werkelijkheid. Kleuren kunnen vanwege de te coaten ondergrond of

materiaal of door de samenstelling van de poedercoating eveneens soms iets
afwijken van het getoonde voorbeeld/ RAL kleur.

 Wij zijn niet verantwoordelijk te stellen van deze eventuele kleurafwijking.
 
Mogelijkheden:
De basisprijs is voor het aanbrengen van 1 kleur op de gehele bril of object, wilt u de bril of het artikel in
meerdere verschillende kleuren dan is dit vaak ook mogelijk. Elke extra kleur heeft een prijstoeslag.
Een verschil in de buiten en de binnenkant van een montuur of een overloop/ overgang naar een andere kleur is
niet mogelijk, de kleuren lopen tijdens het branden namelijk in elkaar over en dit geeft geen goed resultaat.

Tevens wordt het opnieuw moffelen van nylor monturen welke aan de binnenrand zijn voorzien van een kunststof
gallerij draad afgeraden omdat de gallerijdraad welke voor het moffelen wordt verwijderd, tijdens het moffelen
deze montagerand "volloopt" met de vloeibaar geworden poederlak waardoor de gallerijdraad na het moffelen
niet meer te herplaatsen is. Er zijn overigens ook nylor monturen die geen kunststof gallerijdraad hebben maar
een metalen randje, deze monturen zijn dan weer wel geschikt om te moffelen.



Voorbeeld van meerkleurig: 
Stel u wilt het voorfront (binnen en buitenkant) in de kleur blauw, en de brilpootjes in één witte en één rode
kleuring. De opbouw is dan als volgt: 1 bril laten behandelen met meerdere kleuren plus 2 extra andere kleuren.
De basisprijs wordt dan verhoogd met de toeslagen voor deze extra bewerking(en).
Genoemde prijzen en toeslagen op onze site en bestelformulier  zijn incl. btw.

Zilvergrijs RAL7001 Glans
Zilvergrijs RAL7001 Zijdemat-Satijn

Kobalt blauw RAL 5013 Glans

   
Staalblauw RAL 5011 Glans

Ultramarijnblauw RAL 5002 Glans

   
 



Signaalblauw RAL 5005 Glans

   

   

Koper-bruin RAL 8004 Glans
(Terracotta)

   
 

Resedagroen RAL 6011 Zijdemat-Satijn
   

   

Zwart RAL 9005 Glans
Zwart RAL 9005 Zijdemat-Satijn



   
 

Purperrood RAL 3004 Glans

   
 

Robijnrood** RAL 3003 Glans
(zie uitleg onderaan)
   

Verkeersrood RAL 3020 Zijdemat-Satijn

   

Beige RAL 1001 Glans

   



Antracietgrijs RAL 7016 Zijdemat-Satijn

Oranje/Bruin RAL 8023 Zijdemat-Satijn

Geel/Groen RAL 6018 Glans
(Kawasaki groen)

Parelmoergrijs RAL 1035 Zijdemat-Satijn



Dennengroen RAL 6009 Zijdemat-Satijn

Pasteloranje RAL 2003 Zijdemat-Satijn

   

Pastelviolet RAL 4009 Glans

**Robijnrood 3003 glanzend: Deze coating vloeit op ronde oppervlakken zoals op ronde brilpootjes gelijkmatig uit, maar
op vlakke oppervlakken (platte brilpootjes) vloeit dit langs de hoekranden naar transparant rood en op het vlakke deel naar
ondoorzichtig rood.
Vergelijkbaar met een robijnsteen, op het dikke deel is deze ondoorzichtig rood en langs de dunne randen enigszins
transparant. Deze kleur heeft geen egale dekking. Kies voor een gelijkmatige dekking de vergelijkbare kleur purperrood

Poedercoaten, poederlakken, brandlakken of Moffelen,  is een elektrostatisch verfproces.
Het belangrijkste verschil tussen conventionele vloeibare verf en poedercoating is dat de poedercoating
geen oplosmiddel nodig heeft om het bindmiddel en de vulstof in een vloeibare suspensie te houden. 
Met perslucht wordt negatief geladen poeder op een positief geladen werkstuk gespoten. 
Door het elektrostatisch principe blijft het poeder tijdelijk aan het bespoten object plakken, waarna het in
een oven wordt verhit.  Zo krijgt de coating de kans om uit te vloeien, waarna het uithardt. Het poeder
kan een thermoplastisch of een thermohardende polymeer zijn.  Het wordt meestal gebruikt om een
afwerking te creëren die harder en slijtvaster is dan gewone (acryl) verf. 



Poedercoating wordt niet alleen gebruikt voor het coaten van diverse metalen of voor huishoudelijke
apparaten en auto-onderdelen, maar ook voor metalen en titanium brilmonturen.
De beschikbare kleuren zijn enkele gangbare RAL kleuren.

Moffelen werkt totaal anders dan bijv. spuiten, met spuiten kunnen overgangen worden gemaakt en
kunnen delen worden afgeplakt. Dit kan niet met moffelen.
Moffelen is vanwege het elektrostatische principe beperkt op 1 kleur per object, ook omdat een
aangebrachte coating niet na het ovenproces nogmaals in de oven kan voor een extra kleur.

Het poedercoatingproces
Het poedercoatingproces bestaat uit drie stappen. 
reinigen en ontvetten van het te coaten werkstuk, 
het aanbrengen van de poedercoating,
het uitharden van de aangebrachte laag.

Het aanbrengen van de poedercoating
Het aanbrengen van poedercoating op een brilmontuur is door het poeder te spuiten met een elektrostatisch
spuitpistool. Het spuitpistool geeft de poeder een negatieve elektrische lading mee door middel van de
zogenaamde ‘corona-oplading’. Het poeder wordt richting het werkstuk, dat geaard is, gespoten.
Vervolgens wordt het poeder naar het werkstuk getrokken door de elektrostatische lading.

Uitharden (moffelen) in een oven
Wanneer een thermohardende poeder wordt blootgesteld aan een verhoogde temperatuur begint het te smelten
en vloeit het uit op het werkstuk. Vervolgens onstaat er een chemische reactie waardoor er een polymeer 
ontstaat met een hoger moleculair gewicht. Dit proces noemt men vernetting, of crosslinking. Het vereist
een bepaalde temperatuur gedurende een bepaalde tijd om tot volledige uitharding te komen.
Bij de meeste poeders is dit bij 180 tot 200°C gedurende 10 minuten.


