
Sinds 1946 is, het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde, Farrow 
& Ball fabrikant van traditionele verven en verschillende 
behang producten. De laatste 70 jaar kent het bedrijf een 
stabiele groei. Met meer dan 300 personeelsleden in de UK 
en meer dan 600 werknemers wereldwijd, voorziet Farrow & 
Ball  producten zoals Homebase en B&Q.

Farrow & Ball levert ondertussen 132 lakken op waterbasis 
en een aantal artistieke behangontwerpen. Bij alle producten 
wordt kwaliteit hoog in het vaandel gedragen. Deze worden 
wereldwijd aangeboden in gespecialiseerde showrooms, 
klanten kunnen bijvoorbeeld terecht in Londen, Chelsea, 
Toronto, New York en Parijs. Om de kwaliteit van zijn producten 
te waarborgen, richtte Farrow & Ball zich tot Russell Finex. 
Samen werd er gezocht naar een oplossing die de kwaliteit 
van het product garandeert en ook aan de toegenomen vraag 
kan voldoen. Daarom werd er gekozen voor de zelfreinigende 
filters.

Het produceren van verf bij Farrow & Ball is een nauwgezet 
proces met veel stappen die samen hoogwaardige verf 
creëren. Een verfbasis wordt gevormd met behulp van manueel 
aangevoerde poeders en pigmenten zoals titaandioxide. Er 
worden bindmiddelen van de hoogste kwaliteit gebruikt. 
Zodra dit proces is voltooid wordt de inhoud gecontroleerd op 
sterkte, glans, doorzichtigheid en zwevende deeltjes.

Dit testproces is absoluut noodzakelijk om de kwaliteit 
van de verf te garanderen. Er wordt tot 30% meer 
pigment toegevoegd in vergelijking met verf van andere 
verffabrikanten. Dit kan zorgen voor een  hoger gehalte 
aan niet-opgeloste pigmenten in het mengsel. Om dit risico 
te elimineren was er vroeger een langere mengtijd nodig, 
wat tot twee dagen per afzonderlijke lading kon duren.

Na uitgebreid overleg met een ervaren salesengineer van 
Russell Finex werd er ter plaatse een proef met het Self-Cleaning 
Russell Eco Filter® uitgevoerd. Na succesvolle resultaten 
werden twee Self-Cleaning Russell Eco Filters® geïnstalleerd, 
waarmee het kwaliteitsborgingsproces werd verbeterd. Dit 
werd gedaan door de tijd die nodig was voor elke lading 

te verkorten tot 45 minuten, wat twee keer zo snel is als 
voorheen. “Het elimineren van het risico op brokken en vuil 
in de verf is absoluut noodzakelijk”, vertelt Simon Downey, 
productiemanager bij Farrow & Ball. “We hebben deze stap 
gezet om ervoor te zorgen dat we het beste product hebben 
voor onze klanten. Kwaliteit is wat ons merk onderscheidt 

Vermindert de betrokkenheid van de gebruiker - 
een volledig afgesloten ontwerp zorgt ervoor dat de 
gezondheid en veiligheid van de gebruiker te allen tijde 
worden beschermd

Verhoogt de productiviteit - SpiroKlene™ biedt con-
stante filtratie zonder stopzettingen voor het vervangen 
van filterzakken.

Garandeert productkwaliteit - elimineert het risico 
op besmetting en verwijdert ongewenste materialen, 
waardoor de kwaliteit van het eindproduct wordt 
gewaarborgd 

Een toonaangevende fabrikant van verf op waterbasis heeft twee Self-Cleaning Russell Eco Filters® 
geïnstalleerd om de kwaliteit van zijn verf te garanderen na de laatste fase van de productie

Figuur 1. Het Self-Cleaning Russell Eco Filter® geïnstalleerd 
bij Farrow &Ball om niet-opgenomen pigment uit verf te 
verwijderen.

Om de kwaliteit van de verf te optimaliseren en 
de productiviteit te verdubbelen, heeft Farrow & 
Ball gekozen om de productielijn te voorzien van 
zelfreinigende filters
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van concurrenten, dus ons kwaliteitsborgingsproces riskeren 
zou onze reputatie op het spel zetten.”

Het Self-Cleaning Russell Eco Filter® heeft de testprocedure 
om de verf te controleren aanzienlijk verkort. De inline-
filters vervangen filterzakken en -patronen met het unieke 
SpiroKlene™-systeem dat hogere productiesnelheden 
mogelijk maakt. Stopzettingen om filterzakken en -patronen 
te vervangen is niet langer noodzakelijk. De filters zijn 
eenvoudig te demonteren, schoon te maken en weer in 
elkaar te zetten tussen het wisselen van kleurbatchen 
door, wat een minimale verstoring bij productwisselingen 
betekent. “De zelfreinigende filters waren gemakkelijk 
in onze verwerkingslijn in te bouwen”, gaat Mr. Downey 
verder. “Ze werken perfect, met minimale betrokkenheid 
van het team, en hebben de doorlooptijden aanzienlijk 
verkort.”

Al 85 jaar biedt Russell Finex scheidingstechnologie 
voor een verscheidenheid aan sectoren, waaronder 
voedingsmiddelen en dranken, de farmaceutische 
industrie, chemicaliën, coatings, keramiek, metaalpoeders, 
waterverwerking en recyclage. Russell Finex biedt zeef- 
en filtratieoplossingen die voldoen aan alle specifieke 
behoeften van de coatingsindustrie, waaronder het 
vergroten van de capaciteit en het verminderen van 
productiestilstand en arbeid.
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Figuur 2. Farrow & Ball gebruikt het Self-Cleaning Russell Eco 
Filter® voor kwaliteitscontrole van vloeibare verf voordat het 
wordt verpakt
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