Greenpaints brengt Böhme houtbeitsen en -lakken op Nederlandse markt
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Producten
Waanders licht er een aantal Böhme-producten uit. Hij noemt SunCare 900, ‘de
zonnebrand’ voor hout in buitentoepassingen. Deze impregnering heeft een
extreem hoge UV-bescherming door de
lignine in het hout te beschermen tegen
door (UV) licht veroorzaakte afbraakprocessen. “SunCare 900 ondersteunt hiermee de kleurstabilisering van aan weer
blootgesteld hout en verhoogt de duurzaamheid van semi-dekkende en transparante systemen aanmerkelijk.”
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en kleuring van het hout. “Door het

Schilders

woningen) in Rotterdam, het MFS Zoeter-

G In de bouw wordt

gebruik van herwinbare grondstoffen

Waanders vertelt dat inmiddels onder

meer, hotel Val d’Amblève te België en

steeds meer hout toe-

zoals lijnolie, veroudert het oppervlak

andere de schildersbedrijven Mulder

diverse boerenschuren in de regio Twen-

gepast en daar passen

langzaam en gelijkmatig en is hierdoor

Schilders Twente (Almelo), Assink (Marke-

te. Naast gerichte projectadviezen geeft

Böhme-producten goed

makkelijk en eenvoudig te onderhou-

lo) en Creemers (Vierlingsbeek) volop met

Waanders regelmatig lezingen op schil-

bij, aldus Waanders. Zoals

den”, aldus Waanders. “LignoStain is, in

Böhme werken. Maar ook De Groot

derbijeenkomsten en toolboxmeetings bij

LignoStain, een waterge-

tegenstelling tot veel andere watergedra-

Vroomshoop Houtbouw is een afnemer.

bedrijven over Böhme-producten. “Doel

dragen oliebeits met diep

gen beitsen, niet-filmvormend. Hierdoor

Onlangs kreeg Waanders de vraag van

is om Greenpaints te ontwikkelen tot een

kleurende eigenschappen.

is het uitermate geschikt voor naaldhout,

De Kooter Spuit- en Schilderwerk uit

belangrijke nichespeler in de markt van

zoals vuren, grenen, douglas, lariks, wes-

Enschede naar een ecologische, duurza-

duurzame verf.”

tern red cedar, et cetera.”

me, glanzende gevelafwerking. Daarbij

AgingStain is een waxemulsie op basis

werd aanvankelijk gedacht aan een tradi-

van herwinbare grondstoffen met specia-

tioneel acrylaatsysteem als milieuvriende-

le effectpigmenten. Deze milieuvriende-

lijk alternatief, maar dit heeft vaak een

‘Groene’ verflijnen

lijke decorhoutbeits geeft onbehandelde

minder fraai uiterlijk. De keus viel uitein-

Greenpaints voert vooralsnog alleen het brede assortiment van

houtbekledingen een zilvergrijs verwe-

delijk op Bomol Glans, een glanzende,

Böhme en is daarnaast dealer in Gelderland en Overijssel van

ringseffect. JetFinish-Hydrolakken zijn

oplosmiddelarme olieverf van Böhme.

oplosmiddelarme dak- en gevelcoatings van Iso Paint Nordic.

geschikt voor industrieël spuitwerk en

“Bomol is te gebruiken als grondverf,

Waanders wil zijn aanbod in de toekomst graag uitbreiden met

schilderwerk voor houtwerk binnen: op

voorlak en aflak op hout en vormt een

andere ‘groene’ verflijnen die zowel ‘sustainable’ als ‘durable’

schroten, plafonds, wanden en overige

goed alternatief voor de traditionele één-

zijn. “Daarin ben ik kritisch. Ik zie volop toekomst voor bio-

interieuronderdelen. SunCare 800 redu-

potsystemen op oplosmiddelbasis.”

based verven, mits deze producten goed verwerkbaar zijn voor

ceert effectief en duurzaam de door licht

Aansprekende projecten waarin inmid-

de schilder en zij hiermee ook de geplande onderhoudscyclus

(UV) veroorzaakte vergeling en verdon-

dels Böhme-producten werden toegepast

kunnen halen. Bij veel biobased producten die nu op de markt

kering van hout binnenshuis, zonder de

zijn onder andere het exterieur van Stay-

zijn, is dat niet het geval en moet nog een inhaalslag worden

natuurlijke eigenschappen van het hout

okay in Bergen op Zoom, De Tweeling

gemaakt.” Zie ook www.greenpaints.nl

te veranderen.

van Zestienhoven (twee geschakelde

•

www . s c h i l d e r s v a k . N L

| 37

