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Uitnodiging
Workshop thermoplastische coatings
voor oﬀshore toepassingen.
Dinsdag 21 januari 2020,
Innovatiecentrum Grote Beer, Sint Jorisstraat 96, B-8730 Beernem
Een oplossing voor zeer hoge duurzaamheid in agressieve maritieme en oﬀshore
omgevingen. Interesse hoe je dit bereikt
door een correcte staalconstructie en
een noodzakelijke kwaliteitsinspectie?
Interesse om te leren hoe Abcite dit
invult in C5-, CX- en Im2/4 omgevingen
volgens ISO 12944-5 & -9?
Interesse hoe je dit bereikt door een
correcte staalconstructie en een noodzakelijke kwaliteitsinspectie?
Samen hebben SC, ACS en VODC meer dan 150 jaar
ervaring in corrosiebescherming. Wij zijn verheugd
u uit te nodigen voor een technische workshop en
netwerking event op dinsdag 21 januari na de
middag.
SCICON worldwide zal haar kennis en ervaring delen
om zowel kostprijs als risico’s te minimaliseren in
dergelijke omgevingen.
Terwijl Axalta Coating Systems en
Van Os-Duracoat u de toepassing
van Abcite voor deze high-end
omgevingen zullen toelichten en
demonstreren.
En tot slot laten we graag ook
het energiebedrijf
RWE aan het
woord over hun
ervaringen met
deze duurzame
technologie.

Programma:
13:00 - 13:30 Ontvangst met broodjes
13:30 - 13:45 Welkom en inleiding
13:45 - 14:30 Het summum van corrosie
bescherming kan enkel bereikt worden
indien alle puzzelstukjes in elkaar passen.
Maar ook: het geheel is slechts zo performant als de zwakste schakel.
Gunnar Ackx, Managing Director, Certiﬁed
Coating Inspector and Protective Coating
Specialist (NACE, SSPC PCS, SSPC PCI)
SCICON worldwide bvba

14:30-15:15 Thermoplastische coatings,
verbeterde corrosiebescherming voor
veeleisende omgevingen: ontdek een
duurzame, eﬀectieve en betrouwbare
technologie.
Jean-Marie Ortmanns, Key Account and Sales
Manager DACH, Axalta Coating Systems

15:15-15:45 Netwerk & koﬃe pauze
15:45-16:45 Coatings voor oﬀshore staalconstructies, van keuze tot applicatie.
Stephan Müller, DIN-Geprüfter Beschichtungsinspektor PZ-BIC-014 – RWE Power AG

16:45-17:00 Praktijktoepassingen in de
zware corrosiebescherming.
Marc Hombroeckx, sales manager
Van Os-Duracoat

17:00-19:00 Live demonstraties met deze
innovatieve coating bij een hapje en een
drankje.
Locatie
Innovatie Centrum Grote Beer / SCICON worldwide bvba
Sint-Jorisstraat 96
8730 Beernem

Inschrijving
Het aantal plaatsen is beperkt, dus verzeker u van uw deelname op
www.sciconworldwide.com/events. Of stuur een e-mail (inclusief eventueel bijkomende
deelnemers) naar contact@sciconworldwide.com
Wij kijken er alvast naar uit u te mogen begroeten en met u in dialoog te gaan over duurzame
corrosie bescherming voor uw projecten.
Voor meer informatie kan u ons ook contacteren :
• Axalta : +49.172 2960157 www.axalta.com/abcite
• Scicon : +32.50.68.70.51 www.sciconworldwide.com
• Van Os-Duracoat : +32.3.870.40.20 www.vanos-duracoat.com

