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Publicatie:  
Carbamaat vorming 
 
Een ongewenst fenomeen. 
Witte kleverige aanslag op epoxyhars lagen. 
 
Carbamaat - epoxy vloerafwerkingen. 
Carbamaat is een witte kleverige aanslag - 
carbamaat – op epoxyhars coatings.  
Wij kunnen met een speciale testkit overmatige 
amines op het oppervlak aantonen.  
Daarnaast kunnen wij u adviseren hoe verder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carbamaat is geen al te stabiele chemische 
verbinding en kan veelal met maatregelen 
worden verwijderd. 
 
Verdunde organische zuren kunnen worden 
gebruikt om carbamaat op te lossen. In de 
meeste gevallen wordt de vloer behandeld met 
10-20% verdunde citroenzuur. Bij sterke 
carbamaat vorming kan het sterk ruikende circa 
10% verdunde azijnzuur worden gebruikt. Beide 
zuren worden met een schrobborstel, spons of 
reinigingsmachine in de oppervlakken ingewerkt. 
Aansluitend ongeveer 10-30 minuten op het 
oppervlak laten inwerken.  
Het oppervlak wordt vervolgens afgespoeld met 
schoon water. Zowel de concentratie van de 
zuren als de duur van de behandeling moeten  
worden aangepast op basis van de sterkte en 
intensiteit  van de carbamaat vorming. 

Chemisch gezien is carbamaat vorming te wijten 
aan de reactieve componenten die worden 
gebruikt in epoxyharscoatings. 
De gebruikte amine-harders zorgen ervoor dat de 
vloeibare harscomponent reageert, waardoor 
een stijf, driedimensionaal netwerk ontstaat - de 
uitgeharde epoxyhars. Naast deze reactie 
kunnen de aminen door hun hoge reactiviteit 
echter onbedoeld reageren met andere stoffen 
die aanwezig zijn. Aminen kunnen bijvoorbeeld 
reageren met water en koolstofdioxide om 
carbamaat te vormen. Dit uit zich als een witte, 
matte, soms licht kleverige laag. 
 
 
Het optreden van carbamaat op EP-coatings is in 
de eerste plaats een optisch defect en is storend 
wanneer het optreedt in de eindlaag waaraan 
hoge esthetische eisen worden gesteld. 
Carbamaat vorming in tussenlagen kan 
hechtingsproblemen veroorzaken, zoals bij een 
primer. De reden hiervoor is de ongewenste 
reactie van de aminen op een tussenlaag. De 
hechting tussen de lagen zal worden aangetast. 
Carbamaat aanslag moet dus om zowel visuele 
als functionele redenen van alle lagen van een 
meerlaags coatingsysteem worden verwijderd. 
 
Voorkomen van Carbamaat vorming: 
 Neem de verwerkingsvoorschriften en de 
verwerkingsomstandigheden en tijd tot de 
volledige belastbaarheid  in acht die de 
fabrikanten opgeven. 
Wij noemen temperatuur, relatieve 
luchtvochtigheid en dauwpuntafstand gedurende 
de applicatie en het uitreageren van de 
materialen. 
 
Be sure: 
Indien gewenst kunnen wij data loggers plaatsen 
zodat gedurende de gehele uitvoering en de 
uithardingsperiode van de vloeren de 
temperatuur, de RV en het dauwpunt 
geregistreerd worden. 
 


