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de marketeer van CCPI. “Dat is voor de 
gebouwgebruikers interessant, omdat 
de vraag naar arboveilige producten 
steeds sterker wordt.”
Niettemin blijft er nog steeds sprake 
van een bepaalde scepsis bij de intro-
ductie van milieuvriendelijke produc-
ten. Vooral de werking van de betref-
fende producten blijft onderwerp van 
gesprek. Het is volgens Bulte onderdeel 
van een langdurig bewustwordingspro-
ces. “We merken in ieder geval dat we 
er veel vragen over krijgen. Wat doen 
die ecoproducten dan precies? Zijn ze 
echt wel zo goed als jullie zeggen? De 
roering is er, een goede eerste stap. Ge-
bruikers zijn benieuwd naar de kwali-
teiten van die producten. Het enige dat 
we vervolgens kunnen doen is middels 
proeven de werking aantonen.
What you see, is what you get.”

Gebouweigenaren zoeken steeds vaker naar niet-

permanente coatings. Simpelweg omdat er in het 

applicatieproces te vaak iets misgaat. Dat stelt 

Cleaning Care Products International (CCPI).

Liever omkeerbaar  
dan permanent

Coatings voor glas en gevel

tekst: Fokko Ebbens 

Het klinkt zo gebruiks- en onderhoudsvriendelijk, een permanente coa-
ting voor glas- en geveloppervlakken. Eén keer aanbrengen op een opper-
vlak, om er vervolgens geruime tijd geen omkijken meer naar te hebben. 
Helaas toont de praktijk een ander beeld, vertelt marketeer Bjorn Bulte 
van CCPI.

Altijd omkeerbaar
 Volgens Bulte heeft de leverancier van middelen voor onder meer de rei-
niging van glas en gevel zich bewust gespecialiseerd in beschermsyste-
men die níét permanent zijn. “Onze glas- en gevelproducten zijn altijd 
reversible oftewel omkeerbaar. Waarom? Omdat we in het applicatiepro-
ces zien dat er nog wel eens dingen misgaan. Deels omdat de aard en de 
mate van aanwezige verontreiniging niet of onjuist wordt ingeschaald. 
Deels omdat coatings soms worden aangebracht in weersomstandighe-
den die verre van ideaal zijn. Bijvoorbeeld omdat het te koud is of omdat 
de luchtvochtigheid te hoog is.”

Wordt een permanente coating verkeerd aangebracht, dan verliest het 
product zijn waarde als permanente oplossing. Bulte: “Het is vervolgens 
zeer lastig die coating te verwijderen. Daarmee snijd je jezelf als gebouw-
eigenaar dus behoorlijk in de vingers. Daarom geven wij de voorkeur aan 
reversibele beschermsystemen met een levensduur van één tot vijf jaar. 
We zien nu dat steeds meer pandeigenaren voor deze optie kiezen. Sim-
pelweg omdat het risico kleiner is. Het is financieel bovendien vaak voor-
deliger.”

Biologisch afbreekbaar
Een andere trend in de glas- en gevel industrie is de hang naar meer       
milieuvriendelijke glas- en gevelreinigers. Niet alleen vanwege een hang 
naar duurzaamheid, maar ook vanwege de gebruiksvriendelijkheid. 
“Onze Soft-Ecolijn is bijvoorbeeld volledig biologisch afbreekbaar”, zegt 
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