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chroom-6 en ood

verflaag kan testen op de aanwezigheid van het giftige chroom-6 of lood. Helaas wordt

MATinspired heeft, volgens eigen zeggen, twee uiterst betrouwbare tests ontwikkeld

waarmee de schilder zelf eenvoudig en snel - binnen een minuut en op locatie - een oude

het nog w einig gebruikt.

chroom. De lood test detecteert we i lood

in aile vormen, onaf hankelijk van de

manier waarop het is gebo nden, maar

reageert niet op andere stoffen."

De tests werken heel eenvoudig: de

gebrui ker wr ijft simpelweg een met test

vloeistof bevochtigd teststaaf over de verf

laag. Er kunnen eventueel van tevoren

met een stanleymes voorzichtig een paar

kleine sneetjes in de verf laag worden

gemaakt, zodat de grondlaag ook wordt

getest. Bij de chroom-6 test geldt: als de

teststaaf paars wo rdt, dan zit er chroom -6

in het geteste materiaal. Bij de loodtest

geldt: als de teststaaf rood wordt, dan is

het geteste materiaal loodhoudend.

OUDE VERHAGEN

Chroorn-f verf werd voorheen veel

gebruikt in onder andere grondlagen verf

op metalen objecten, zoalsvliegtuigen,

tre instellen, bruggen, et cetera. Het grote

voordeel van deze stof isdat hij voor stevi

ge verbinding met het metaal zorgt en het

tegen corrosie beschermt . Loodverf werd

gebruikt voor rot- en roestbescherming.

wanneer chroom-6 of lood houdende

verfdeeltjes wo rden ingeademd bij het

schuren van oude verf lagen. Niet aileen

chroom-6 is zeer giftig en kankerverwek 

kend, ook lood is uitermate giftig, hoe

w ei dat vaak wordt onderschat, aldus

Kuijpe rs. Ais er chroom-6 of lood in mate

rialen aanwez ig is, dan is het dus belang

rij k de ju iste veiligheidsmaatregelen te

t reffen.

EE N V O U D I G E TEST

De test voo r chroom-6 detecteert puur

chroom-6, onafhankelijk van de manier

waarop het is gebonden en reageert niet

op andere, onschadelij ke, vormen van

chroom. Kuijpers: "Er is dus geen reactie

op bijvoorbeeld Chroom-3 of metall isch

GE Z O N D H EI D

Chroom-6 en lood kunnen zeer schadelijk

zij n voor de gezondheid, bijvoorbeeld

Met de sneltest van MATinspired kan een

vakman direct zien of zijn te behandelen

(bijvoorbee ld te schuren of slijpen) verf laag

chroom-6 of lood bevat. AI ontwikkeld en

op de markt gebracht in 2016, maar vol

gens directeur Niels Kuijpers van MATin

spired in Rijen zijn veel schildersnog onbe

kend met de mogelij kheden van de veld

test. "5inds kort hebben we nog meer spe

cificaties van onze chroom-6-testsbeschik

baar. Een goed moment om de prakti jk

nog eenste w ijzen op het gemak van deze

methode." De detectieg rensvan chroom-6

ligt volgens hem bij circa0,2 microgram.dan is er geen chroo m-6

teststaaf paars verkleurt

tate n van ee n chroom-6

dan is er chroo m-6 aa n-

testkit , Links: als de

'Y Voorbee ld van de resul-

wezig.

teststaaf oranje verk leurt

aanwezig. Rechts: als de

T ESTKITS

Op de fo to een Chroom-6 Detectie

Testkit van MATinspired. Een box

bevat 25 teststaafjes en er zit t evens

referen tiemat eriaal in, De loodtest

kit herbergt 50 teststaafjes en een

referent ie. Meer informatie op:

www.matinspired.nl
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