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De luchtbehandelingskasten van OC Verhulst worden allen uit Sendzimir verzinkt plaatstaal

vervaardigd in de productiefaciliteit van OC Verhulst (Drunen). Ze kunnen op twee manieren

geleverd worden: ongecoat (bij binnenopstellingen) of gecoat (standaard bij buitenopstelling,

tegen meerprijs bij binnenopstellingen). Het coaten van een kast gebeurd in onze poederstraat,

waarbij een gladde coating van hoge kwaliteit wordt verkregen als extra bescherming van het

Sendzimir verzinkt plaatstaal. Zonder deze extra beschermlaag blijf je oneffenheden en

kleurverschil van het basis materiaal zien. 

StartNEN met het juiste materiaal

Ongeacht de gekozen afwerking, starten wij met ons basis materiaal: Sendzimir verzinkt

plaatstaal. Dit Sendzimir verzinkt staal wordt geleverd door gerenommeerde leveranciers,

volgens de strenge EN normen, zoals de NEN-EN 13046:2015. Hierin staan afspraken over de

normale oppervlaktekwaliteit (bijvoorbeeld dat onvolkomenheden als puisten, groeven, krassen,

putjes en variaties in de oppervlaktestructuur toelaatbaar zijn). De verbeterde

oppervlaktekwaliteit wordt door koudnawalsen verkregen. Hierbij zijn nog maar geringe mate

van onvolkomenheden toelaatbaar. Vervolgens wordt de beste oppervlakte kwaliteit verkregen

door koudnawalsen aan 1 zijde. Deze gekeurde zijde moet een gelijkmatige laklaag van goede

kwaliteit leveren. Deze hoogste vorm van oppervlakte kwaliteit hanteren wij bij al ons

basismateriaal en bij het verwerken van het materiaal zorgen we altijd voor dat deze zijde de

zichtkant is.
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Ongecoate luchtbehandelingskasten lijken soms uit verschillende
delen te bestaan. Hoe komt dit en hoe vermijd je dit?



In deze NEN-EN norm worden bijvoorbeeld de kleur en glansgraad niet omschreven, hier zijn dus

afwijkingen toelaatbaar. Ook zijn er geen afspraken over het chromaat wat wordt toegepast

door de leverancier (Cr-3 of alternatief). Met chromaat wordt het staal chemisch voor behandeld.

Bij het inkopen van het materiaal wordt er door onze

inkoop afdeling streng gekeken naar de NEN-EN

normen, maar zelfs bij afname uit éénzelfde

productielijn van eenzelfde staalleverancier zullen er

verschillen op kunnen treden. Visueel is dit niet altijd

direct zichtbaar, dit wordt ook ter plekke beïnvloed

door lichtinval en glans. (Zie ook de foto rechts,

gemaakt in ons magazijn). Ondanks dat we grondig te

werk gaan, kunnen afwijkingen niet vermeden worden.  

De afwijkingen zijn zichtbaar op een ongecoate kast omdat er diverse staalplaten naast elkaar

verwerkt kunnen worden. Op een gecoate kast wordt dit afgewerkt met een poedercoat en zijn

de verschillen in de oppervlakte niet meer zichtbaar. Wil je mogelijke materiaal afwijkingen tot

een minimum beperken, kun je er altijd voor kiezen om de kast in een gecoate versie te

bestellen. Bij een donkere RAL kleur zullen verschillen minder opvallen als bij een lichtere kleur.

Probeer gerust eens RAL 2004, lekker Orange Climate ;-) 
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