
CHEMISCH KOUDZWARTEN. 

 

Voor het verfraaien van ferro-metalen kan men gebruik maken van het ZWARTEN van 

metaal. ( ook wel patineren of bruineren genoemd ). 

 

Zwarten van een ferro-metaal is een oppervlakte behandeling waarbij een chemische 

omzetting van het oppervlakte plaats vindt zonder maatverandering van het te zwarten 

onderdeel. 

 

Metaal zwarten kun je doen door een onderdeel roodgloeiend te stoken en het dan af te koelen 

door het onder te dompelen in olie. 

( oude motorolie of lijnzaad olie ). 

Nadeel is dat je door het roodgloeiend stoken van b.v. bouten de sterkte uit het materiaal 

haalt. 

 

Een betere en duurzamere manier is het chemisch koud zwarten. 

Dit klinkt misschien eng maar het is eigenlijk erg eenvoudig, zeker als je het een keer hebt 

gedaan. 

Chemisch koud zwarten is een milieu vriendelijke en goedkopen manier van metaal zwarten. 

 

Chemisch koud zwarten doet men op kamertemperatuur van +20 graden in een alkalisch bad. 

Het alkalisch bad bestaat uit een mengsel van zouten, zoals: 

( Natriumhydroxide, Natriumnitraat, Nitraat, oppervlakte-actieve stoffen en stabilisatoren ). 

Over deze samenstelling hoef je, je niet druk te maken want ( niet voor de reclame en ik heb 

geen aandelen ). 

Bij www.blankers unusual clasics kun je een goede set kopen om zelf metaal te zwarten. 

De complete set inclusief verzend kosten kost ongeveer 60 euro. 

Voor de prijs van deze set kun je meer onderdelen zwarten dan wanneer je dit laat doen voor 

dezelfde kosten. 

En je raakt geen onderdelen kwijt. 

De set bevat o.a. kunststof bakjes met deksel, ontvettingsvloeistof, zwarting middel, 

ontwateringsolie en een gebruiksaanwijzing. 

Verder is de website van Blankers zeker interessant voor de restaurateur van klassieke 

voertuigen. 

 

Chemisch koud zwarten gaat als volgt: 

 

Een onderdeel moet vrij zijn van roest en vet. 

Dit kun je doen door het onderdeel te glasparel stralen. 

Nu zullen de meesten niet beschikken over een straalcabine, maar je kunt een onderdeel ook 

eenvoudig ontroesten in een roest oplosser, bv. HG roestoplosser. 

HG roestoplosser is overal te koop en is goed en voordelig. 

Borstel de ergste roest van het te behandelen onderdeel af en leg het 10 tot 15 minuten in de 

roestoplosser. 

De roest lost op en je zult zien dat er op het te behandelende onderdeel al een patina laag is 

ontstaan. (Zwart/grijze kleur ). 

Vervolgens spoel je het onderdeel goed af met water, waarna je het 10 minuten in de alkalisch 

ontvetter van de zwarting set dompelt. 

Daarna spoel je het onderdeel weer af met water en leg je het 3 minuten in de 

zwartingsvloeistof. 

http://www.blankers/


Daarna weer afspoelen met water en dan 30 minuten in de ontwateringsolie dompelen. 

Belangrijk, 

Als je de onderdelen na 30 minuten uit de ontwateringsolie haalt, deze NIET afspoelen met 

water maar gewoon laten drogen op bv. een doek. 

De onderdelen krijgen dan een diep zwarten kleur met een ‘beperkte’ corrosie werende laag 

zonder dat de maat voering van het materiaal veranderd. 

  

Voor wie het gaat proberen, volg de instructie goed op 

En veel plezier en voldoening met het resultaat. 
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