
Brabant Groep  
en Hempel:  
een solide team
Hempel heeft een langdurige relatie opgebouwd met een van de 
belangrijkste straal- en coatingbedrijven in de Benelux.

De Brabant Groep is de grootste groep van zijn soort in 
Nederland en richt zich op het voorkomen van corrosie door 
applicatie van verschillende coatingsystemen in verschillende 
industrieën, van stalen platen voor de tankconstructie- 
en schepenbouwsector, leidingen voor de chemische en 
petrochemische industrie, passieve brandbescherming, 
thermisch gespoten aluminium (TSA), staalconstructies en 
nog veel meer. Hun kernactiviteit is het automatisch spuiten 
van epoxy- en zinksilicaat shopprimers. Omdat zij beschikken 
over faciliteiten met een enorme omvang zijn zij in staat om 
grote projecten uit te voeren. Deze financieel gezonde groep, 
eigendom van Anders Invest, blijft waar mogelijk innoveren.

De Brabant Groep bestaat uit drie bedrijven en de grootste 
van de drie, Staalstraal Brabant BV, gebruikt al decennialang 
dagelijks Hempels shopprimers. Een tweede bedrijf in de 
groep, Straco Waspik, gebruikt verschillende producten 
van Hempel voor alle soorten projecten. Het derde bedrijf, 
Straco Heerenveen, is voornamelijk gespecialiseerd in 
poedercoatingactiviteiten. 
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Praktijkvoorbeeld

Dit jaar is opnieuw een veelbelovend jaar voor Hempel 
wat betreft de zaken met de Brabant Groep. Naast de 
dagelijkse zaken van automatisch spuiten van epoxy- en 
zinksilicaat shopprimers heeft de Brabant Groep twee 
grote nieuwbouw downstream projecten uitgevoerd voor 
leidingwerk van twee grote downstream bedrijven. 

Het meest recente downstream project dat Hempel 
voltooide met de Brabant Groep was voor Vopak 
Amsterdam, waarvoor Hempel 8.500 liter verf leverde. 
Het doel van het project was om de huidige capaciteit van 
Vopak Amsterdam uit te breiden door de bestaande steiger 
te verlengen en een nieuwe kade te bouwen. Hiervoor was 
een sneldrogende en gemakkelijk in-shop aan te brengen 
systeem nodig, dus werd gekozen voor het systeem 
Hempadur Avantguard 550, Hempaprime Multi 500 en 
Hempathane Speed-Dry Topcoat 250.

Meer recent heeft Hempel een downstream project 
gewonnen voor Koole Terminals in Rotterdam. Hiervoor zal 
ongeveer 7.500 liter verf worden gebruikt om de 6.200m2 
leidingen en spoelen te coaten. Het systeem zal bestaan 
uit Hempadur Avantguard 750, Hempaprime Multi 500 en 
Hempathane Speed-Dry Topcoat 250.

De belangrijkste factoren die Staalstraal Brabant en Straco 
Waspik hebben overtuigd voor hun projecten in zee te gaan 
met Hempel zijn onze concurrerende prijzen, onze nieuw 
ontwikkelde zink epoxy's en onze verven met sneldrogende 
eigenschappen, die hebben bewezen een indrukwekkende 
hardheid te leveren.

Hempel kijkt er naar uit om dit spannende nieuwe avontuur 
voort te zetten met de Brabant Groep, wiens innovatieve 
geest overeenkomt met die van ons.

Ontdek Avantguard op www.hempel.com/avantguard
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Om de volledige benutting van zink te bereiken, combineren we 
zink, onze eigen activator en holle glazen bollen. Avantguard is 
ook de enige zinkrijke primer die gebruik maakt van alle drie de 
methoden van corrosiebescherming:

Barrière-effect | Inhibitor effect | Galvanisch effect
Triple Activation met gepatenteerde Avantguard-technologie biedt 
superieure bescherming, duurzaamheid en bestendigheid in 
vergelijking met standaard zink-rijke primers. Dus u bespaart op 
applicatie- en onderhoudskosten, terwijl uw activa langer meegaan.

Triple Activation met gepatenteerde 
Avantguard®-technologie
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