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bindmiddel in
watergedragen verven
CH3

Drogen van watergedragen verf is een fysisch proces waarbij
bindmiddeldeeltjes van 10 tot 200 nanometer samenvloeien.
Bij verf met organische oplosmiddelen verdampt het oplos-
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nomen tijdens het droogproces. Hierdoor
verloopt de oxidatiereactie sneller, waardoor de verf al na drie uur droog is.
Door de samenstelling te variëren kan
een groot aantal verschillende alkydharsen worden gemaakt, waardoor een
verfproducent de eigenschappen van de
verf kan finetunen. Zo zorgt een ‘vette’
alkydhars – een verf met een hoog oliegehalte – voor een grotere elasticiteit, terwijl
een ‘magere’ alkydhars de verf harder en
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Vorming van cross-links via oxidatiereacties
onder invloed van zuurstof.
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middel en vervolgens vindt chemische droging plaats. Hierbij
vernetten organische bindmiddelen via oxidatiereacties tot
een polymeer netwerk van grote macromoleculen.
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<ftaalzuur> <glycerol>

slijtvaster maakt. Maar zoals bekend heeft
elk voordeel ook nadelen. Dubbele bindingen zijn gevoelig voor uv-licht, dat het
polymere netwerk in de coating langzaam
afbreekt. Doordat de plantaardige oliën in
alkydharsen een groot aantal dubbele bindingen bevatten, worden deze verven na
een paar jaar mat. De aanvankelijke glans
verdwijnt langzaam doordat in het oppervlak van de verffilm microscopisch kleine
barstjes komen, waardoor het licht op een
andere manier wordt gebroken. Ondanks
dit glansverlies biedt de alkydverf dan nog
steeds goede bescherming. Maar op den
duur erodeert de dunne verffilm verder;
de elasticiteit neemt sterk af en er ontstaan karakteristieke verfbladders.
Een ander nadeel van alkydharsen is de
grote molecuulstructuur van het bindmiddel, waardoor alkydverf een hoogviskeuze vloeistof is. Om zo’n stroperige
verf verwerkbaar te krijgen moeten organische oplosmiddelen zoals terpentine
worden toegvoegd, maar die zijn mensen milieuonvriendelijk.

<vetzuurstaart>

Een watergedragen verf droogt heel
anders dan een oplosmiddelverf: via een
zuiver fysich proces. Als eerste verdampt
een deel van het water, waardoor de
bindmiddeldeeltjes interacties met elkaar
kunnen aangaan en een dicht gepakte
stapeling vormen. Tijdens deze stap, die
slechts tien tot vijftien minuten duurt,
neemt de viscositeit enorm toe. Door de
capillaire druk (een gevolg van de oppervlaktespanning van water en de nauwe
holtes tussen de deeltjes) wordt het water
naar het bovenste deel van de verflaag
gezogen. Hierbij vervormen de bolvormige deeltjes tot zeshoeken en ontstaat
er een laag. Als ook de rest van het water
verdampt verdwijnen de grenzen tussen
de afzonderlijke deeltjes en vormen de
polymeerketens een continue verflaag.
Deze laatste stap neemt enkele dagen tot
weken in beslag.			
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en groener alternatief is acrylaatverf
op waterbasis, waarin het organische
oplosmiddel grotendeels is vervangen
door water. In acrylaatverf zitten bindmiddel en kleurpigmenten als bolletjes
verdeeld in een dispersie. Voor de vaste
bindmiddeldeeltjes gebruiken verfmakers vooral acrylaatpolymeren (ethyl- of
butylesters van acrylzuur en methacrylzuur), polyurethanen of mengsels daarvan. Behalve water is nog een kleine hoeveelheid organisch oplosmiddel nodig,
plus een emulgeermiddel (bijvoorbeeld
een zeep) om het verfmengsel stabiel te
houden in de pot.

Foto: Akzo Nobel Coatings

FILMVORMING

5

verf

Er bestaan verschillende soorten verf – elk met
specifieke eigenschappen. De keuze hangt af van
het materiaal dat geverfd moet worden (hout,
metaal, steen of kunststof?) en de plek (binnen
of buiten?). Maar ook het soort en de hoeveelheid oplosmiddel is van belang. Hoe minder
vluchtige organische oplosmiddelen, des te beter
de verf is voor het milieu en de gezondheid.

