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Nabeschouwing SGA Vakdagen 
Schilder-, Glas- en Afbouwvakdagen in Gorinchem steeds meer een schildersbeurs 

SPS timmert de laatste tijd
stevig aan de weg. Op de
SGA Vakdagen pakten ze ste-
vig uit met een lijvige stand.
Na de Hoogglanslak AE heeft
de verfproducent nu ook de
Zijdeglans AE geïntrodu-
ceerd, ook een polyurethan
alkydemulsie, huidvetbe-
stendig en krasvast. Op de
foto demonstreert technisch
adviseur Rob van Delft de
nieuwe verf.

Sinds kort heeft organisatie De
Betere Schilder een webshop
geopend voor haar deelne-
mers. Er is ook een tape ver-
krijgbaar met daarop ‘Pas op
Nat’. Directeur Rob Polm: ‘On-
voorstelbaar. Dit loopt als een
speer. En waarom? Het be-
stond simpelweg nog niet.’ De
lijmlaag van de tape is dusda-
nig aangepast dat die na ge-
bruik ook weer goed verwij-
derbaar is. 

Woodfield, sinds kort importeur
van Larius, wil na Wagner en Gra-
co, het derde verfspuitmerk in Ne-
derland zijn. Speciale aandacht op
de beurs voor de Jolly, een kleine
lichte elektrische verfspuitinstalla-
tie zonder kunststof onderdelen.
Voor een stabiele werking beschikt
de installatie over een alarminstal-
latie die waarschuwt bij de gering-
ste afwijking in stroom- en verftoe-
voer. 

Toeleveranciers van inkoop-
combinatie Copagro en een
aantal verfgroothandelaren,
gelieerd aan Copagro, hadden
zich verzameld op een enorme
standoppervlak, centraal in de
hal van de beurs. Om bezoe-
kers te lokken mochten schil-
ders zich blootstellen aan de
kunsten van een fietstrialspe-
cialist. Het vertrouwen in de
sportman was enorm.

De Poolse ondernemer Kris Florek
van Flow Roll laat als importeur
voor de Benelux, Frankrijk, Duits-
land en Polen trots de Amerikaanse
kwasten van Wooster zien. Nieuw
zijn deze typisch platte Amerikaan-
se kwasten voor watergedragen
verven. Florek: ‘De kwasten nemen
veel verf op en geven die mooi ge-
lijkmatig weer af.’ De schuine
kwast is er voor het fijne besnijd-
werk.

Voor het eerst op de SGA Vakda-
gen: verhuurder Kamphuis
Hoogwerkers uit Zutphen. Op
de foto accountmanager Niels
Derlagen voor de telescoop-
hoogwerker Ruthmann TB 270,
een machine voor bijvoorbeeld
schilderwerk aan hoge apparte-
mentencomplexen. Het gewicht
van de hoogwerker blijft onder
de 3500 kg en is te besturen met
rijbewijs B.

Op de Duitse Farbe is
bodypaint een nor-
maal beeld; op de
SGA Vakdagen is het
even wennen. En
voor wie het was
ontgaan, de aandacht
moest uitgaan naar
SPR Coatings. En zeg
nu zelf, het gaat hier
inderdaad om schil-
derwerk en om verf.
Nietwaar? 

Bij Wagner aandacht voor een air-
coatinstallatie die past bij een klei-
ner budget, de Finish 230 AC. Het
is een luchtondersteunde hoge
druk dubbele membraanpomp met
ingebouwde compressor, uitgerust
met een groene luchtkap. Typisch
voor het kleinere binnenlakwerk.
Heel compleet met 10 meter slang
en pistool. 

Verfproducent Herfst & Helder
blaast het ‘oude’ transparante lak-
kenmerk Allihol nieuw leven in.
Het klavertje op het blik verwijst
nog naar voormalig fabrikant Van
Klaveren in Rotterdam. Naast de
oplosmiddelhoudende P1800-lijn
is er nu ook een de watergedragen
lijn: P2000. Kleuren aanmaken gaat
simpel op het nieuwe kleuren-
mengsysteem van Herfst& Helder. 

Begin dit jaar zette ProfiTec haar
eerste schreden op de Nederland-
se markt met hun muurverven.
Op de beurs introduceerde het be-
drijf zojuist  zes nieuwe Aqua-
Technologie-producten: een 2k-
epoxyprimer, een multiprimer,
een satijn- en glansaflak, een 2k
satijnaflak en een glanslak voor
verwarmingselementen. De ver-
ven worden begin november uit-
geleverd.

De Easy Max WP, de draadlo-
ze spuitapparatuur van Gra-
co voor muurverven was er
al. Nu liet Wiltec, importeur
van Graco in Nederland, de
nieuwe draadloze elektrische
Easy Max FF voor lakken
zien. Een speciale rugzak met
een rechtstreekse verbinding
naar de Easy Max was nog te
nieuw om te showen. Binnen-
kort verwacht.

Op de openbare weg zie je regel-
matig de meeste creatieve ma-
nieren van het vervoeren van
steigermateriaal. Algemene de-
ler is helaas de onveiligheid.
Wienese Kimmaterialen liet
daarentegen de handige Steiger-
transporter Compact zien. De
aanhanger is heel efficiënt te be-
laden en het rolsteigermaterieel
is veilig vast te zetten. Voor plat-
formlengtes tot 305 cm. 

Bij Cling On zijn ze zo van
de geleverde kwaliteit
overtuigd dat ze zelfs een
kwaliteitsgarantie op hun
kasten met synthetische
vezels afgeven. Op de foto
een primeur. In goed Ne-
derlands: een kwastenpot.
Ook nieuw in het assorti-
ment zijn de platte kwas-
ten (30, 40 en 50 breed),
een penseel (24) en de
nieuwe ovale kwast (40). 

Nee, geen nieuwe muurverf bij
Aquamarijn, maar het ‘smoelt’ wel
even anders , die nieuwe ‘look’ van
het merk. Mede-directeur Robert
van Westerhoven: ‘We stroomlijnen
de uitstraling van onze merken. Er
moet een gemeenschappelijkheid
zichtbaar worden van onze merken
Aquamarijn, Evert koning en Rigo.
Maar tegelijkertijd mogen ze hun
eigenheid niet verliezen. De veran-
deringen voeren we gefaseerd in.’

Op de stand van Sikkens liet
applicatiedeskundige Leo
Burggraaf de kwastenlijn van
Meesterhand zien: Premium
Aqua met volledig kunststof
vezels voor watergedragen
lakken. De kwasten beschik-
ken over vezels van verschil-
lende lengtes. Burggraaf: Dat
heeft alles met de laagdiktebe-
heersing te maken, want hoe
soepeler een kwast, des te
meer laagdikte. En andersom.’


