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VLCI 

• VLCI, opgericht in Nov 2008, levert R&D 
services aan de formulation industry -> 
EU & US; multinationals tot kleine 
bedrijven 

• VLCI is specialized in applied formulation 
science, via High Throughput; Nr. 1 

• VLCI: Kennis & snellere R&D (3-5)->  

   Kostenbesparing (20-30%) 
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KTI 

• Kochi heeft uit ervaring via zijn 
schildersbedrijf, sinds 1996, ideeen 
ontwikkeld voor nieuw type kit en 
vulmiddel; materiaal integrerend en 
dampdoorlatend 

• Eigenaar Guram Kochi heeft KTI opgericht 
ten behoeve van kit en vulmiddel in 2011 

 

 



Hoe het begon 

• Kochi ziet in de praktijk de nadelige 
effecten van kit en heeft een nieuwe 
theorie ontwikkeld, Kochi 
Vochtmanagement.  

 

• Kochi heeft contact gelegd met VLCI in Juli 
2009 om zijn kit idee uit te werken. VLCI 
heeft dit omgezet in een product en nu 
zijn we partners voor de introductie van 
1toSeal en 1toFill. 

 



Hoe het begon 

• Frustrerende praktijk voor Kochi; 

 



Hoe het begon 

• Frustrerende praktijk voor Kochi; 

 



Hoe het begon 

• Dijk effect van huidige kitten, omdat denk 
richting is: waterafstotend, ondoordringbaar 
voor vocht, zeer flexibel en goede hechting 

• Echter, hout en beton zijn; hard, poreus, 
water- en vocht doorlatend 

• En deze materialen bevatten vocht, evenals 
een huis. Door temperatuur en vocht 
verschillen is er vochtstroming! 

• Huidige kitten bevorderen dus niet de 
natuurlijke vochtstromingen! 

 



De technologie 

• Huidig; 

 

 

 

 

 

 



De technologie 

• Kochi; kit die harder en poreuzer is en die de 
vochtstroom bevordert 

• VLCI; begonnen met formuleren in aug 2009 
en had eind 2009 het eerste concept klaar. 
Mogelijk gemaakt door inzet van oude en 
nieuwe technologien en screenen via High 
Throughput 

 

 

 

 

 

 



HT screening 



HT screening 



De technologie 

• Innovatieve technologie gebruikt een 
hydrofiel bindmiddel in combinatie met hard 
en poreuze silica binder; patent 
WO2012/072248 A1 

 

 

 

 

 

 



De technologie 

• Dus, kit (1toSeal) is hiermee waterdamp 
doorlaatbaar, harder en minder flexibel dan 
de huidige kitten 

• VLCI had twijfels of dit wel de bedoeling 
was, maar Kochi was, en is, er dol op en de 
testen bewijzen de theorie -> overtuigd! 

 

• Patent; positief search report, final approval 
wordt binnenkort verwacht 

 

 

 

 

 

 



De technologie 

• Testen verloopt via de dual action climate 
chamber om “normale” omstandigheden te 
simuleren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De technologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SuperVoeg    Bison Acryl        Indukit 

 

 



De technologie 

• Nieuw; dampdoorlatend 

 

 

 

 

 

 



De technologie 

• Compleet haaks op huidige kitten; 
dampdoorlatend en harder -> verandering 
van mind set kost tijd! 

• Aantal proefvlakken in de praktijk bewijzen 
het feit 

• Op basis van deze nieuwe technologie is er 
ook een vulmiddel ontwikkeld 

• 1toSeal and 1toFill zijn een feit en worden 
positief ontvangen 

 

 

 

 

 

 

 



Huidig; Praktijk testen 

• 1toSeal; 1 jaar binnen en buiten zonder 
rot of scheuren 



Huidig; Praktijk testen 

• 1toFill; 6 maanden zonder rot en scheuren  



Huidig; Praktijk testen 

• 1toFill; 2 maanden zonder rot en 
scheuren, terwijl 2K epoxy dit al wel 
vertoonde  



Huidig; het verloop 

• Licentie overeenkomst in onderhandeling 

• Productie met bestaande apparatuur 

• Webshop beschikbaar, eerst 1toFill; 
www.1tofill.com 

• Dit jaar lancering van 1toSeal, verwacht 
voor de zomer 

• Diverse testvlakken lopen en veel 
interesse bij schilders 

• Duurzaam aspect; voorkom rot, dus 
langere levensduur 

http://www.1tofill.com/


Huidig; het verloop 

• Overtuigen van nieuw concept; 
waterdampdoorlatend voorkomt rot, 
terwijl producten waterdruppels 
tegenhouden 

• Workshops worden gegeven (artikel 
Schildersvakkrant 7 maart 2014) 
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