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Positie ‘reiniging’ in waardeketen van het produkt 
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Top 4 : surface function failing  (protection)  
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Reiniging 4.0 ? 
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Laser techniek 
Einstein 1917 
Ruby laser 1960 
Halfgeleider industrie 
Behoud van cultuur historische erfgoed (UK,GR) 



Laser cleaning  Hoe ? 

• Technisch : 
– ND-Yag-laser 1065nm near infrared diode 

gepompt van 20 tot 1000 watt. 
 

Klik op de foto voor de video 

https://vimeo.com/111829013


Laser cleaning hoe ? 



LaHoe werkt de reinigingslaser ? 



LaHoe werkt de reinigingslaser ? 



Laser cleaning hoe ? 



Laser cleaning hoe ? 

Pulsafdruk  
aan het oppervlak 
 

150 Watt 

Laserpumping 

5,1 MW/cm2-peakpower 84Kw 

2,5 kw 



Laserreiniging ecoprint 
Alternatief voor chemische, thermische en mechanische 

processen. 
 -> selectief ontvetten,ontlakken etc 
 -> verwijderen van oxidatie 
 -> lijmvoorbereiding 
SECTOREN : 
 -> metaalindustrie 
 -> halfgeleiderindustrie 
 -> infrastructuur 
 -> printing 
 -> revisie en recyclage 
 



Wat kan de laser verwijderen ? 

-Dunne lagen in een bereik van 5 µm tot 2 mm. 
-Organische - en anorganische coatings. 
-Oxide-, reconversielagen (ijzer-,titanium en  
 anodisatielagen) 
-Olie film. 
 
 



Laserreiniging ecoprint 
Reiniging van infrastructuur : 
 - sluisdeuren (vermijden straalafval belast met zware metalen). 
 -  onderhoud schepen in havens (ontroesten).  
 -  atmosferische aanslag op treininfrastructuur verwijderen. 
 -  reiniging hoogspanningsmasten (vermijden straalafval). 
 -  verlichtingspalen, vangrails onderhouden. 



Verbetering kwaliteit  lasbewerking 





Coating industrie ? 
(Decoating axes, shafts etc) 



Snelbevestiging clickbond 



Hoe zijn de laseropstellingen ? 
• Technisch : 

– ND-Yag-laser 1065nm near infrared diode gepompt van 20 tot 
1000 watt. 

–  Draagbaar tot vaste opstellingen. 

 



Hoe zijn de laseropstellingen ? 
(Cleaning and glueing in one operation) 



Nadelen laser ? 

- Alleen dunne lagen. 
- Licht moet de plaats van reiniging kunnen bereiken. 
- Er moeten veiligheidsmaatregelen getroffen worden. 
- Hoge investering. 
- Onbekende techniek voor surface cleanen. 
 



VIDEO VIDEO 

VIDEO 

https://vimeo.com/111829017
http://vimeo.com/111829015
https://vimeo.com/111828908


P-laser 
 

world of light 
 

for surface improvement 

VIDEO 

https://vimeo.com/111829018


Laserreinigen innovatief  ? 

• Gunstige ecoprint 
• Kostenreductie 
• Flexibiliteit 
• Nano level cleaning range 
• Verschillende substraten 
Laserreiniging is de minst vervuilende 

vorm van industriële reiniging 
 

 



Oplossingen voor 
oppervlakte reiniging 

www.p-laser.com 
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