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Straalbedrijf Gebr. Cuijpers is opgericht in 1964 en is door de jaren heen sterk gegroeid bedrijf in de 
Benelux op het gebied van straal- en conserveringswerken in de ruimste zin des woords. Door meer 
dan 50 jaren ervaring is op het gebied van stralen en veel kennis, ervaring, resources en competenties 
voor de realisatie van al uw conserveerwerken. 

De voorbehandeling is de basis voor de levering van de beste kwaliteit en garantie voor 
duurzaamheid

Elke dag werken ruim 200 medewerkers van Cuijpers Services BV dagelijks bij de uitvoering van de 
meest uiteenlopende straal- en conserveringswerken, zowel op locaties van klanten als stationair in 
Weert, Stein , Kerkrade en op het Chemelot terrein. 

Sterke punten van Cuijpers Services BV: veiligheid, innovatieve technieken, kwaliteit, mobiliteit en 
daarmee  ook flexibiliteit.

Cuijpers Services BV is in het bezit van  VCA**, ISO 9001, SIR, diverse KIWA – BRL procescertificaten  
en alle overige certificaten en authorisaties die nodig zijn om specifieke diensten zoals bijv. de 
applicatie van Passieve Fire Protection systemen van de meeste leveranciers te mogen uitvoeren.

Introductie



Portfolio;

Blasting services
▪ Mobiele grit / zand/corund straal & zuig werkzaamheden

▪ Stationair-shop en Machinaal stralen 

▪ Cabine stralen ( Co2, glas, parelmoerzand )

▪ Nat stralen / Torbostralen

▪ Vacuümstralen en stofarmstralen

▪ Recyclingstralen / Blastrac

Hogedruk watertechnieken & mechanische techniek
▪ Hoge druk waterstralen

▪ Spiderjet UHD waterstralen

▪ Hoge druk waterstraalsnijden

▪ Kabelzaagtechnieken

Coating systemen
▪ Aanbrengen (hoogwaardige) coatingsystemen on site ( industrieel schilderwerk )

▪ Aanbrengen  coatingsystemen in shop

▪ Aanbrengen isolerende  coatingsystemen

Speciale oppervlaktebehandelingen
▪ Thermal Spray Coatings & Aluminium

▪ Shooperen

▪ Bandeleren; densoleum en stopaq applicatie

▪ Fireproofing applicaties; Chartec, Jotun, Interchar etc.



Inleiding;

Het effectief verwijderen van corrosie en vervuiling op staal gebeurt veelal door stralen. 

Ultra hoge waterdruk technieken of perslucht met hierin abrassives blijkt zeer effectief te 
werken om reinheden van staal te realiseren.  Hierdoor kan een perfecte ondergrond 
ontstaan voor het aanbrengen van een coating systeem of het uitvoeren van een inspectie. 
(Kwaliteiten SA1, SA2, SA2,3, SA3)

Actuele issues;

1. Ontstaan van regelmatig veel stofoverlast is voor veel bedrijven ‘no go’.

2. Installeren van  dichte straalcompartimenten regelmatig operationeel ongewenst. 

3. Eisen gesteld door de verffabrikant en/of klant zijn veelal SA 2,5 / garanties

4. Oude verflagen bevatten regelmatig lood, Cr6 en andere zware metalen; extra 
maatregelen.

5. Toename strengere milieuwetgeving m.b.t. verontreiniging bodem en emissies.

6. Bedrijven meer alert en eisen betere beheersmaatregelen.

Oppervlaktebehandeling staal doormiddel van stralen





Gritvervuiling Asbest
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Blootstelling aan Loodmenie, PAK’s en Chroom-6

Veel oude coatingslagen welke verwijderd dienen te worden bevatten Lood, Chroom-6 of PAK’s

Lood/ Ch-6 en PAK’s zijn schadelijk voor de Mens en Milieu. 

Door de juiste maatregelen te nemen worden veiligheids-en gezondheidsrisico’s gedurende straal en 
conserveerwerkzaamheden beperkt. Om de blootstelling aan Lood te minimaliseren c.q. te beperken 
worden de werkzaamheden uitgevoerd conform de Matrix Pak’s, Lood, Chr-6.

Deze matrix beschrijft:
➢ Bij welke soort werkzaamheden welke PBM’s gedragen dienen te worden om blootstelling te 

beperken.

➢ Maatregelen om het milieu te beschermen. 

➢ Hygiënische maatregelen om medewerkers en derden te beschermen.



Matrix Loodmenie, PAK’s en Chroom-6



Vroegtijdige detectie gevaarlijke stoffen

Lood Detectie Kit

Chroom-6 Detectie Kit



WETGEVING BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE STOFFEN

Arbowet, Arbobesluit, Arboregeling;

Art. 3 Arbowet; Arbobeleid 
Art. 5 Arbowet; RIE
Art. 4.2 Arbobesluit; Beoordelen gevaarlijke stoffen
Art. 4.4 Arbobesluit; Arbeidshygiënische strategie
Art. 4.5 Arbobesluit; Ventilatie
Art. 4.11 Arbobesluit; Definitie kankerverwekkende stoffen
Art. 4.12 Arbobesluit; Schakelbepaling
Art. 4.13 Arbobesluit; Uitgebreide registratieverplichting CMR
Art. 4.15 Arbobesluit; Lijst van werknemers
Art. 4.16 Arbobesluit; Grenswaarden
Art. 4.17 Arbobesluit; voorkomen blootstelling CMR stof vervangen
Art. 4.18 Arbobesluit; voorkomen of beperken blootstelling
Art. 4.19 Arbobesluit; beperken van blootstelling
Art. 4.20 Arbobesluit; hygiënische beschermingsmaatregelen
Art. 4.21 Arbobesluit; Abnormaal blootstellingsniveau
Art. 4.23 Arbobesluit; Arbeidsgeneeskundig onderzoek
Art. 4.105 Arbobesluit; Arbeidsverboden voor gevaarlijke stoffen en biologische agentia.
4.20. Arboregeling; Kankerverwekkende en mutagene stoffen
4.20c Arboregeling; Aanwijzing

En nog veel meer!!!



Ageing van installaties



Veel bedrijven zijn onbekend met straalmethoden en technische mogelijkheden.

Onbekendheid kan leiden tot het maken van verkeerde keuzes:

➢ Hogere directe straalkosten; 

➢ Meer negatieve effecten op het milieu en gezondheid van medewerkers en derden; 

➢ Hoge kosten voor indirecte kosten voor periferie/ beheersmaatregelen.

Doelstelling;

Er zijn diverse methoden van stralen.

Door het maken van de juiste selectie straalmethode in relatie tot werkplekomgeving, is het 
vaak mogelijk om de nadelen die met de actuele werkwijze ontstaan, sterk te minimaliseren.

Uitdagingen



Verschillende straalmethodes

Stralen middels “Zand” 
➢ Scorex, 
➢ Olivine*

Grit stralen – Eenmalig / Meermalig 
➢ Koperslakgrit
➢ Aluminiumsilicaat
➢ Corund
➢ Staal



Verschillende straalmethodes

Ultra Hoge Druk Waterstralen (>2500 bar)



Verschillende straalmethodes

Ultra Hoge Druk Waterstralen (>2500 bar)
➢ Spiderjet
➢ In of -exclusief waterreinigingsinstallatie 



Verschillende straalmethodes

Sponge stralen



Verschillende straalmethodes

Bristlle blastingInductiestralen



Verschillende straalmethodes

Torbostralen
➢ 80% straalmiddel en 20% water
➢ Geen vonkvorming, 90% stofreductie 

Parelmoerstralen
➢ Meestal in cabine
➢ Toepassen glaskorrels



Verschillende straalmethodes

Vacuümstralen

http://www.blastone.com/us/products/blasting-equipment/blast-units/vacuum


Verschillende straalmethodes

Recyclestralen:
➢ Recycling van grit
➢ Stofvrij
➢ Automatisch
➢ Snel



Alle straalmethoden blijken hun eigen specifieke beperkingen te hebben.

Door het maken van de juiste selectie straalmethode in relatie tot werkplekomgeving, is het 
meestal mogelijk om de nadelen die met de actuele werkwijze ontstaan, sterk te 
minimaliseren.

1. Kwaliteit

o Worden de vereiste reinheidsgraden en ruwheidseisen behaald met de betreffende methode.

2. Veiligheid, Milieu en Gezondheid

o Wat is het effect op de omgeving, het personeel en gezondheid.

3. Efficiency

o Wat is de productiviteit, snelheid en effecten op andere werken in de omgeving.

4. Kosten

o De directe kosten voor het stralen en de indirecte kosten.

Uitdagingen



Oppervlaktebehandelingsmethoden (Schematisch indicatief)
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Het stralen en conserveren van een tank inwendig en uitwendig.

Staalplaten en staalprofielen machinaal voorstralen 2-zijdig

➢ Kwaliteit SA2,5.

➢ Ruwheid gestraald profiel eisen conform voorschriften productspecificatieblad/ bedrijfsspecificaties

Na constructie van de tank;

➢ Inwendig dak; mobiel gritstralen en direct opzuigen van grit afval (vliegroest)

➢ Inwendig wand; automatisch met Grit recycle unit (droog en recyclen) of Spiderjet (nat > afvalwater);

➢ Direct afdichten van gestraalde oppervlakte met primer.

➢ Doorsheet noodzakelijk

➢ Inwendig vloer; horizontale stofvrijstraal-zuig unit

➢ Inwendig cornerweld; handmatig gritstralen en direct opzuigen of vacuumstralen

➢ Uitwendig dak; Torbo stralen

➢ Uitwendig wand; automatisch met Grit recycle unit (droog) of Spiderjet (nat); directe afvoer afvalwater of recycling

Effecten:

✓ Minimale emissies;

✓ Medewerkers bedienen ver van het te stralen object;

✓ Geen tenten (Let wel; seizoen bepalend);

✓ Minimale doorlooptijd.

Voorbeeld:



Opdracht het stralen en conserveren van een tank

Foto’s voorbeeld uitdaging:



Opdracht het stralen en conserveren van een tank

Foto’s voorbeeld uitdaging:



Aanbevelingen

Stralen van staal is veelal maatwerk

➢ Pas de juiste staalreinigingsmethode toe bij een specifiek werk.
➢ Consulteer en overleg wat het beste past in een specifieke situatie

➢ Beoordeel wat automatisch of handmatig kan.

➢ Onderschat de effecten en de kosten niet.

➢ Stel de criteria per werk vooraf vast;
➢ Vereiste kwaliteit conform coating specificatie of voorschrift bedrijf.

➢ Omgeving in relatie tot milieu; binnen de fabrieken, offside’s

➢ Werkplan stralen / Taak Risico Analyse

➢ Combineer desgewenst diverse methodes 

➢ Kosten; Onderhoud;  (Directe kosten en Indirecte kosten) + Produktie Stilstandskosten  

➢ Een goede voorbehandeling is de basis voor een duurzame conservering
➢ Als je het dan toch moet doen, doe het dan goed.

➢ Zoek de dialoog op om te komen tot een generieke best practice of straalrichtlijn

.



Stralen = Maatwerk
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Dank voor uw aandacht!


