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Vakbeurs EUROFINISH+MATERIALS toont bezoeker alle stappen naar een kwalitatief 
eindproduct 
 
Ruim één maand voor de deuren van de Brabanthal in Leuven opengaan voor 
EUROFINISH+MATERIALS 2019, bevestigen meer dan 120 exposanten hun aanwezigheid. 
Maar EF+MAT is veel meer dan alleen een hal met beursstands waar de vooraanstaande 
organisaties hun kunnen tonen. De meerwaarde voor exposant en bezoeker zit in de 
combinatie van innovatieve demo’s, een uitgebreid congresprogramma, side events, een 
science plaza, netwerkmogelijkheden zoals tijdens de internationale Meet&Match, de ‘Ask a 
Pro’-formule en natuurlijk de aangename en inspirerende sfeer van een tweedaags 
evenement in de innovatieve onderzoeks- en hightech-regio Leuven (B). 
 
Beursorganisatoren Veerle Fincken (VOM) en Timo van Leent (Mikrocentrum) zijn unaniem: 
“Het samen organiseren van onze twee vakbeurzen, was de juiste keuze. We zien veel 
enthousiasme bij de exposanten omwille van de diverse mogelijkheden die zij krijgen om 
demonstraties te organiseren en presentaties te geven. Verschillende exposanten pakken dit 
trouwens samen aan en dat is voor de bezoeker echt een meerwaarde. Ruim een maand voor 
de beurs, beginnen de bezoekersregistraties trouwens vlot binnen te lopen.” 
 
Achtergrond: Waarom dit samengaan van twee vakbeurzen? 
Elke dag zijn er op TV meerdere kookprogramma’s te zien die in wezen allemaal verlopen 
volgens eenzelfde scenario: de beste chefkoks maken stap voor stap en met de juiste 
ingrediënten het lekkerste gerecht klaar. Eerst worden de ingrediënten zorgvuldig gekozen. 
Daarna komt zijn passie en vakkennis naar boven om de bereiding correct en smaakvol uit te 
voeren. Op het einde van het programma toont hij fier zijn creatie zoals het wordt geserveerd: 
in een gepaste schikking op het bord en na de toevoeging van smaak bevorderende 
ingrediënten als finishing touch. Iedere fijnproever weet deze gang van zaken te appreciëren 
en zal geboeid achter het TV-scherm blijven zitten. Geen enkele regisseur haalt het in zijn 
hoofd om deze laatste sequentie weg te laten en enkel het bereidingsproces te tonen. Of 
erger, alleen maar de eindafwerking van het gerecht te presenteren, zonder voorgaande 
bereidingsstappen. 
Door de samenvoeging van de beurzen EUROFINISH en MATERIALS 2019 krijgt dit vernieuwde 
event alle ingrediënten om te komen tot een succesvol product. Van materiaalkeuze tot 
verwerking tot de finishing touch met een kwaliteitsbewaking in elke stap van het proces.   
Alle spelers in het productieproces zijn aanwezig. 
 
Veerle Fincken: “Voor het eerst in de Benelux vindt een vakbeurs plaats waar alle stappen 
binnen deze waardeketen afgedekt worden. Van design, materiaalkeuze, tot analyse, tot 
verbinden van materialen, tot oppervlaktebehandeling. We gaan zelfs verder. Op EUROFINISH 
+ MATERIALS 2019 beperken we ons niet enkel tot de oplossingen zoals we die vandaag de dag 
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kennen, maar ook de innovaties van morgen. In het uitgebreide congresprogramma en op de 
demoruimtes ervaar je hoe de ontwikkelingen binnen dit vakgebied constant in beweging zijn, 
letterlijk en figuurlijk.” 
 
 
Demo’s en innovatie 
Uiteraard laten de exposanten zich op hun eigen stand van hun meest deskundige kant zien.  
Op de beursvloer zijn er daarnaast nog twee locaties voorzien waar exposanten, alleen of 
samen met andere exposanten, demonstraties tonen. Veerle Fincken: “In de live demo’s zijn 
alle stappen in de keten te zien. Het is de bedoeling dat verschillende expertises en diverse 
technieken aan bod komen in clusters op verschillende locaties binnen de hal. Op die manier 
krijgt de bezoeker geen gesegmenteerd verhaal maar effectief een antwoord op zijn vraag.” 
 
Enkele voorbeelden van demonstraties en innovaties: 
• DEMOCLUSTER 1: UV Inkjet technologie - 3D Printing  
Snel verhardende UV-inkten worden gebruikt om 3D objecten laag na laag op te bouwen. 
Met meerdere inkten in één proces kunnen niet alleen verschillende kleuren maar ook 
verschillende functionaliteiten worden ingebouwd in een en hetzelfde 3D object; fysische 
(bv. hydrofoob/hydrofiel) en mechanische eigenschappen (bv. treksterkte). EXPOSANTEN 
CHEMSTREAM, HARTECH 
• DEMOCLUSTER 2: Elektrochemisch polijsten van roestvast staal 
Deze techniek is het omgekeerde van elektrodepositie: Hier gaat het om een anodisch 
proces dat op selectieve wijze 30 à 40 micron verwijdert om de oppervlakteruwheid te 
verlagen tot Ra waarden, gaande van 0,8 (voedingsnijverheid) tot 0,4 of minder 
(farmaceutische industrie). Een glad oppervlak voorkomt dat verontreiniging zich vasthecht 
en aanslag, corrosie of groei van bacteriën veroorzaakt. EXPOSANTEN CHIMIDEROUIL, 
PACKO, TECHNOCHIM, ANALIS, KONICA-MINOLTA, TQC SHEEN 
• DEMOCLUSTER 3: Ontgassen  

Ontgassen is een erg belangrijke techniek bij onder andere thermisch verzinkt staal. 
Ontgassen gebeurt bij 200°C in de moffeloven, nadat er een poedercoating laag is op 
aangebracht. Zo ontstaan zogenaamde pinholes, maar gelukkig zijn er oplossingen. 
EXPOSANT HATWEE. 

• DEMOCLUSTER 4: Instant analyse van voorbehandelingsbaden 
Lab-on-Chip (LOC) technologie van Medimate vindt zijn weg naar de oppervlaktebehandeling 
industrie voor de analyse en de kwaliteitsbewaking van voorbehandelingschemie 
voorafgaand aan poedercoaten. Veel loonlakkerijen die dompelinstallaties gebruiken, doen 
beroep op gespecialiseerde firma’s voor de periodieke controle van oversleepcontaminatie, 
bijvoorbeeld deze van metaalionen in het conversiebad. Een kritiek geval is dat van 
aluminium ionen die zich opstapelen in de conversiechemie voorafgaand aan het 
poedercoaten van aluminium substraten. 

In plaats van monstername en latere analyse in het eigen laboratorium zijn er andere 
oplossingen te ontdekken op de beurs. Exposanten MAVOM, ALMAPLAST, SMOLDERS SSO, 
ROMARCO. 

• DEMOCLUSTER 5: Belang van straalwerk bij metaal/beton verbindingen 

Stalen constructie elementen in beton gegoten of verankerd. Belangrijk aspect, vaak over 
het hoofd gezien: verwijderen van walshuid op het gedeelte dat in het beton is ingebed. 
Exposanten SMOLDERS SSO, RÖSLER, MAGISTOR, TQC SHEEN, KONICA MINOLTA 
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• AD CHEMICALS BV: Chroom(VI)-vrij voorbehandelen  
• OXYPLAST BELGIUM NV: Protech-Oxyplast bewezen poedercoating ‘ANTISLIP’: garantie 

op veiligheid en zekerheid 
• HELMUT FISCHER MEETTECHNIEK BV: MMS® INSPECTION, FISCHER's nieuwe productlijn 

voor corrosietoepassingen 
• MVT: Grootste nikkelbaden Benelux 
• KONICA MINOLTA SENSING EUROPE: Rhopoint TAMS™ (Total Appearance Measurement 

System) 
• KLUTHE BENELUX BV: Lage temperatuur zinkfosfateren met Decorrdal LT-serie; energie- 

en kostenbesparend 
• CHEMSTREAM: live demo 3D Inkjet printer 
• HARTECH: live demo materiaalbeproeving van 3D-geprinte objecten 
 
Programma lezingen en side events 
Er komen nog elke dag lezingen bij in het congresprogramma. Een actueel overzicht is 
bekijken op de website www.eurofinish.be en www.materials.nl 
 
Een greep uit het aanbod (de actuele versie is te vinden op de website): 

• Het testen van 3D-Geprinte componenten – Benjamin Denayer, Sirris 
• Materiaalontwikkelingen voor een duurzame energietransitie - Ing. E.W. Schuring - 

IWE, Principal Research Assistant-Materials Technology, ECN part of TNO 
• Optimising gas and liquid flows with computational fluid dynamics – Els Nagels, 

InsPyro 
• PreCoat, een andere kijk op oppervlaktepreparatie voorafgaand aan het 

coatingproces – Roland van Meer, Ad Chemicals 
• Tailored analytical services via hyphenated techniques for innovative materials and 

coatings – Wouter Marchal, UHasselt-IMO-IMOMEC 
• Lijmen en oppervlaktebehandeling: een verstandshuwelijk - Ing. Jan Lambrechts 

MSc., Business Manager, LCS Adhesive Bonding 
• Verouderingstesten op lijmverbindingen - Drs. Ing. Steven Fevery, 

Doctoraatsonderzoeker, KU Leuven Campus Brugge 
• Adhesion of UV-Curable Inks and Coatings - Marin Steenackers, Project Manager, 

ChemStream bvba 
• Surface treatment with atmospheric plasma technology - Dr. Ralf Greger, 

Technological Consultant, PlaToS Consulting 
• Sustainable polymers: a myriad of circular opportunities! – Jan Willem Slijkoord, 

Sustainable Polymer Innovation Cluster 
• Post process, where to start! - Ton Vandersteen, Manager R&D, Rösler 
• Overview on energy efficiency in painting technology – Oliver Tiedje, Fraunhofer IPA 
• Development of 18Ni maraging steel to optimize the very high cycle fatigue 

properties - Bert Pennings MSc PDEng, Research Engineer Materials Science, Bosch 
Transmission Technology BV 

• Digitale 3D meetmicroscopie - Vincent Sonneville, Senior Sales Engineer, Keyence 
International Belgium 
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• Het meten van chemisch nikkel coatings, hoe doe je dat? - Johan Nieuwlands, 
General Manager, Helmut Fischer Meettechniek BV 

• Elemental analysis of Metals - XRF or spark OES? - Laurens Van Ginderdeuren, Sales 
Engineer, Sysmex 

• Unique Force & Torque Measurement Testers Can Save Time and Money - Allan 
Benson, Global Business Development Manager, Mark-10 Corporation 

• Coatings Technology for Fiber Reinforced Polymer Materials - Dr. Walter Lauwerens, 
Project Manager Smart Coatings, Sirris 

 
De beursorganisatie geeft ook ruimte aan organisaties die een side event willen organiseren. 
Zo organiseert ATIPIC, de Belgische Vereniging der Technici van de Verf- en Aanverwante 
Industrieën, op woensdag 15 mei 2019 een technische namiddag over Metal Protection. 
 
Internationale Meet&Match 
Samen met Enterprise Europe Network organiseert EUROFINISH+MATERIALS een Meet & 
Match. In een 30 minuten durende speeddate ontmoeten de deelnemers nieuwe contacten 
en breiden ze hun bestaande netwerk uit. Geïnteresseerden melden zich aan via de unieke 
Meet&Match-website. 
 
Science Plaza 
Op de beursvloer is een speciale ruimte van 40m² voor kenniscentra, onderwijsinstellingen, 
start-ups en studenten(teams). Hier tonen zij producten, projecten en onderzoeken over 
innovatieve materialen en coatings.  
 
Praktische info over EF+MAT2019 
 
Locatie: Brabanthal, Brabantlaan 1, 3001 Leuven, België 
Data en openingsuren: 15 en 16 mei 2019, van 10 tot 18 u. 
Toegangsprijs: gratis na via www.eurofinish.be of www.materials.nl  
Organisatie: VOM en Mikrocentrum 
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EXPOSANTEN EUROFINISH+MATERIALS 2019 (dd. 15/03/2019) 
 
AD CHEMICALS BV; ADDSPEX; AGFA-LABS; AIRBLAST BV; ALMAPLAST NV; ANALIS SA/NV; 
ANTON PAAR; ARENA COMET NV; AXALTA COATING SYSTEMS BELGIUM; BCA NV; BELGIUM 
COATINGS; BELMEKO; BENELUX SCIENTIFIC; BOSCH TIENEN; BÜRKERT CHRONOMATIC; 
CALDIC BELGIUM; CHEMETALL BV; CHEMSTREAM BVBA; CHIMIDEROUIL; CONSIST BVBA; 
CRM GROUP; CSB2; CZL TILBURG BV; D-COAT BVBA; DELOOPER ANALYTICAL; DESOTEC - 
ACTIVATED CARBON; EMPTMEYER-UTS NV; ENDUTECH; EPSI; ESTEE COATING SOLUTIONS; 
EUROMAT; FALEX TRIBOLOGY NV; FEDERATIE VAN METALLISEURS; FILMS 
MULTIFONCTIONNELS; FLANDERS MAKE; GENTEC BENELUX; GLASBEEK FINISH; HÄRTA - 
ALDENHOVEN GMBH;  HARTECH MEET- & TESTAPPARATUUR BV; HATWEE; HELMUT FISCHER 
MEETTECHNIEK BV; HEMPEL INDUSTRIAL BV; HENKEL BELGIUM; HS PROTECT; HSV 
PACKAGING & INSULATION; I.REVITALISE; INNPLATE BV; INPLASCO; INSPYRO; ION BONDS 
NETHERLANDS; J.J. BOS BV; JEOL (EUROPE) BV; KANIGEN WORKS BENELUX; KEYENCE 
INTERNATIONAL; KLUTHE BENELUX BV; KO-AR BV; KONICA MINOLTA SENGING; KURT 
OBERMEIER GMBH; LABOMAT; LAKKERIJ DE BRUYN BV; LAKKERIJ VANDEREYT; LCS ADHESIVE 
BONDING BVBA; LECHLER; LITHCOTE EUROPE SA; LYBOVEN AIR (KELLER LUFTTECHNIK 
BENELUX); M.F.I.; MAGISTOR; MATERIALS CONSULT; MAVOM CHEMIE; MEC EUROPE NV; 
MEFIAG BV; MEGATOOL; MERSEN BENELUX; METALOGIC; METEL; MIKROCENTRUM; 
MONTIPOWER; MVT; NOURYON; NOVASOFT BVBA; OERLIKON BALZERS; OMD 3D; OMYA 
AG; OPTIMAT; OXYPLAST BELGIUM NV; PACKO SURFACE TREATMENT; PEDEO 
HOGEDRUKGIETERIJ; PLATOS CONSULTING; PTM MECHATRONICS; RAILTECHNIEK VAN 
HERWIJNEN; ROMARCO NV; RÖSLER BENELUX BV; RYCOBEL NV; SAPHONYX; SHIMADZU 
BENELUX; SIMA; SINVACON BVBA; SIRRIS; SMOLDERS SSO; SODABLAST BVBA; ST 
INSTRUMENTS; STEEN METROLOGY SYSTEMS; STRAALTECHNIEK INTERNATIONAL NV; 
STRUERS GMBH NEDERLAND; TAPE SERVICE COENRAETS; TECHNEX BV; TECHNOCHIM; 
THERMO FISHER SCIENTIFIC; THERMO-CLEAN HEUSDEN-ZOLDER NV; TIGRES GMBH; TQC 
SHEEN; UDDEHOLM; UMONS INNOVATION CENTRE; UPTIMISE BVBA; VAN OS-DURACOAT 
NV; VERDER SCIENTIFIC BENELUX; VOM vzw; WBDURAPAINT; WSB FINISHING EQUIPMENT; 
ZANDLEVEN POEDERCOATINGS BV. 


