
   

Verschillende stoffen
Een kleurpasta maken is nog niet zo 
eenvoudig. “Integendeel. Zo’n pasta 
is samengesteld uit veel verschillen-
de stoffen die we overal ter wereld 
inkopen. We werken met pigmenten, 
oplosmiddelen, vloeistoffen, toevoe-
gingen, enzovoort. De kwaliteit en 
samenstelling daarvan verschilt, al 
is het maar een heel klein beetje.”
Die geringe afwijkingen worden 
zichtbaar als de ingrediënten in de 
fabriek in grote vaten zijn gemixt en 
vermalen tot een pasta. “We werken 
met gepatenteerde, nauwkeurige 
recepten maar vrijwel altijd zijn 
verschillende mengrondes nodig om 
te voldoen aan de eisen van onze 
klanten. Zij willen precies  dezelfde 

kleur, slijtvastheid en stroperig-
heid. Nee, heel simpel is dat niet. 
Kleurenpasta’s maken is een secuur 
werkje. Daarom hebben we gespe-
cialiseerde operators en laboranten 
in dienst die het productieproces van 
begin tot einde beheersen.”

Mengmachines
CPS Color produceert behalve de 
kleurenpasta’s ook dispensers en 
mengmachines. “Inderdaad, de 
machines die je ziet bij de bouw-
markten. Je kiest een kleur, tikt 
een code in de computer en de 
machine doet de rest. Zo kunnen we 
een totaalconcept aanbieden. Het 
liefst verkopen we de machines met 
service en onderhoud en uiteraard 

leveren we dan op gezette tijden de 
kleurenpasta’s.”
De dispensers en mengmachines 
worden overigens in Italië en India 
geproduceerd. Verder heeft CPS nog 
colorantfabrieken in Finland, Brazi-
lië, China en India. In totaal staan er 
bijna duizend mensen op de loonlijst. 
Daarvan werken er tussen de 130 
en 170 in Sittard; afhankelijk van het 
seizoen. “We zijn wereldwijd actief,” 
vervolgt Frank Somers. “De meeste 
groei zien we in Azië en Amerika. 
Sittard blijft onze hoofdvestiging van 
waaruit we in heel Europa leveren. 
Logistiek gezien kun je niet beter 
zitten. Hier is ook de grootste afde-
ling Onderzoek & Ontwikkeling voor 
kleurenpasta’s gevestigd. Vergis je 

niet, dit bedrijf heeft alle kennis in 
huis om zelf nieuwe producten te 
ontwikkelen.” 

Groeien
De komende jaren denkt CPS nog 
verder te groeien. “Zeker. We heb-
ben net fors geïnvesteerd in een 
volautomatische verpakkingslijn en 
een grote, hypermoderne molen. De 
markt is nog lang niet verzadigd. Het 
enige waar ik me wel eens zorgen 
over maak, is de onbekendheid van 
CPS in de regio. Dat is een nadeel bij 
onder andere personeelswerving.”
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Een slordige zes miljoen liter kleurenpasta wordt er jaarlijks geproduceerd bij CPS Color 
aan de Nusterweg in Sittard. Dat je daarmee de grootste ter wereld kunt zijn? Frank 
Somers begrijpt de verwarring. “De meeste mensen denken dat wij verf produceren,” 
vertelt hij in het markante pand dat eind jaren negentig door de roemruchte ondernemer 
Lei Wehrens werd gebouwd. “Maar we maken alleen de pasta waarmee je verf kleurt. 
Enkele druppeltjes in een blikje of potje zijn meestal voldoende. Als je gaat uitrekenen 
hoeveel liters verf we kleuren, dan kom je op vele honderden miljoenen liters.”

Kleur voor honderden 
miljoenen liters verf


