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LICHTARMATUUR UIT MELAMINESCHUIM 

TECHNISCH VELD 

De uitvinding heeft betrekking op een lamp of lichtarmatuur uit melamineschuim. De 

5 uitvinding heeft eveneens betrekking op een werkwijze om een lamp of lichtarmatuur 

uit melamineschuim te vervaardigen. De uitvinding heeft eveneens betrekking op het 

gebruik van melamineschuim voor het vervaardigen van een lamp of lichtarmatuur. 

TECHNOLOGISCHE ACHTERGROND VAN DE UITVINDING 

10 Lampen en lichtarmaturen spelen een belangrijke rol in een ruimte, zoals in een kamer, 

kantoor, commerciële ruimte, of polyvalente ruimte. De vorm en het materiaal waaruit 

een lamp is vervaardigd, biedt meestal slechts een decoratieve functie. In de meeste 

gevallen waarbij de vorm en/of het materiaal méér dan een decoratieve functie 

uitoefenen, is de keuze meestal bepaald door het effect dat dé vorm en het materiaal 

15 hebben op de verspreiding en verstrooiing van het licht. Voor een object dat vaak 

redelijk veel plaats inneemt in een ruimte en vrij duur kan zijn, lijkt een dergelijke 

eenzijdige toepassing een inefficiënt gebruik van middelen en ruimte. 

Bovendien zijn lampen en lichtarmaturen gebonden aan bepaalde beperkingen: een 

plafondlamp bijvoorbeeld mag niet teveel wegen. Bovendien genereert het lichtgevend 

20 element van een lichtarmatuur vaak ook warmte (zoals een gloeilamp of 

halogeenlamp), waardoor het materiaal van een omringende lampenkap ver genoeg 

van het lichtgevend element moet geplaatst worden om brandgevaar te voorkomen. 

Bovendien is de constructie van de lamp of van de lichtarmatuur gelimiteerd door wat 

technisch en economisch haalbaar is, waardoor niet-conventionele vormen snel heel 

25 wat duurder kunnen uitvallen. 

Er is dus nood aan een lamp of lichtarmatuur die een oplossing biedt voor één of 

meerdere van voorgaande problemen. Er is eveneens nood aan een werkwijze om een 

dergelijke lamp of lichtarmatuur te vervaardigen. 

30 SAMENVATTING 

De uitvinding en geprefereerde uitvoeringsvormen ervan bieden een oplossing voor 

één of meerdere van bovenstaande noden. 
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De uitvinding omvat in een eerste aspect een object dat geschikt is voor het behuizen 

van één of meerdere lichtbronnen. Meer bepaald omvat het object of een onderdeel 

ervan melamineschuim. 

De uitvinders hebben verrassend ontdekt dat de objecten volgens het eerste aspect, of 

5 volgens geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, leiden tot objecten die een dubbele 

functie uitoefenen in een ruimte. De objecten hebben niet enkel een lichtgevende 

functie, maar verbeteren tegelijkertijd de akoestiek in de ruimte. Bovendien is het 

melamineschuim licht, vuurbestendig en/of brandvertragend. In sommige 

uitvoeringsvormen kan het object dempen door absorptie en/of filtering. 

10 In een geprefereerde uitvoeringsvorm omvat het object volgens de huidige uitvinding 

verder elektrische bedrading en één of meerdere lamphouders waarbij de één of 

meerdere lamphouders aangesloten zijn op de elektrische bedrading. 

In een geprefereerde uitvoeringsvorm omvat het object volgens de huidige uitvinding 

een interne ruimte, optioneel waarbij de interne ruimte verbonden is met de 

15 buitenwereld via één of meerdere openingen. 

In een geprefereerde uitvoeringsvorm is het object volgens de huidige uitvinding een 

gefreesd object. 

In een geprefereerde uitvoeringsvorm is het object volgens de huidige uitvinding 

vervaardigd uit twee of meerdere halffabricaten die aan elkaar zijn gekoppeld, bij 

20 voorkeur door middel van lijm. 

In een geprefereerde uitvoeringsvorm wordt het object volgens de huidige uitvinding 

bedekt door een membraan of coating, bij voorkeur waarin het membraan of de coating 

een gebreide hoes, een geflockte doek, en/of verf omvat. 

In een geprefereerde uitvoeringsvorm omvat het melamineschuim in het object volgens 

25 de huidige uitvinding een pigment, waarbij bij voorkeur het object twee of meerdere 

delen melamineschuim omvat waarvan minstens twee delen melamineschuim 

verschillende soorten pigment en/of verschillende hoeveelheden pigment omvatten. 

In een geprefereerde uitvoeringsvorm omvat het melamineschuim in het object volgens 

de huidige uitvinding een vulmateriaal. 

30 De uitvinding omvat in een tweede aspect een werkwijze voor het vervaardigen van 

een object volgens het eerste aspect van de uitvinding. De werkwijze voor het 
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vervaardigen van een object geschikt voor het behuizen van een lichtbron omvat de 

volgende stappen: 

a) het vervaardigen van een melamineschuim; en 

b) het bewerken van het melamineschuim tot een object dat geschikt is voor het 

5 behuizen van een lichtbron. 

De uitvinders hebben verrassend ontdekt dat de werkwijze volgens het tweede aspect, 

of volgens geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, leidt tot een eenvoudige en kost-

efficiënte manier om een hele variatie aan vormen en afmetingen te vervaardigen. In 

sommige uitvoeringsvormen heeft het object verbeterde weerstand tegen 

10 buigingskrachten en impactkrachten. 

In een geprefereerde uitvoeringsvorm van de werkwijze volgens de huidige uitvinding 

wordt stap b) uitgevoerd door middel van frezen. 

In een geprefereerde uitvoeringsvorm omvat de werkwijze volgens de huidige 

uitvinding verder: 

15 c) het voorzien van een interne ruimte in het object; en 

d) optioneel, het voorzien van één of meerdere openingen in het object, die de 

interne ruimte met de buitenwereld verbinden. 

In een geprefereerde uitvoeringsvorm omvat de werkwijze volgens de huidige 

uitvinding verder: 

20 e) het toevoegen van elektrische bedrading en één of meerdere lamphouders; en 

f) optioneel, het toevoegen van één of meerdere lichtbronnen. 

In een geprefereerde uitvoeringsvorm omvat de werkwijze volgens de huidige 

uitvinding het aaneenkoppelen van twee of meerdere halffabricaten, optioneel met lijm. 

In een geprefereerde uitvoeringsvorm voorziet de werkwijze volgens de huidige 

25 uitvinding in het vervaardigen van een object volgens de huidige uitvinding. 

De uitvinding omvat in een derde aspect het gebruik van melamineschuim om een 

object volgens het eerste aspect van de uitvinding te vervaardigen. De uitvinding omvat 

eveneens het gebruik van melamineschuim voor het vervaardigen van een behuizing 

van een lichtbron. 

30 De uitvinders hebben verrassend ontdekt dat melamineschuim zich uitstekend leent 

om dergelijke objecten te vervaardigen. 
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BESCHRIJVING VAN DE FIGUREN 

FIG. 1A is een schematische tekening van een geprefereerde uitvoeringsvorm van het 

object (100) volgens de uitvinding. FIG. 1B is een doorsnede van het object (100) in 

5 FIG. 1A. 

FIG. 2A is een schematische tekening van een geprefereerde uitvoeringsvorm van het 

object (100) volgens de uitvinding. FIG. 2B is een doorsnede van het object (100) in 

FIG. 2A. 

FIG. 3A is een vooraanzicht van een geprefereerde uitvoeringsvorm van het object 

10 (100) volgens de uitvinding. FIG. 3B is een schematische tekening van een 

geprefereerde uitvoeringsvorm van het object (100) volgens de uitvinding. FIG. 3C is 

een doorsnede van het object (100) in FIG. 3A en 3B. 

FIG. 4 is een schematische tekening van een geprefereerde uitvoeringsvorm van het 

object (100) volgens de uitvinding. 

15 FIG. 5A is een schematische tekening van een geprefereerde uitvoeringsvorm van het 

object (100) volgens de uitvinding vanuit twee verschillende invalshoeken. FIG. 5B en 

5C zijn doorsnedes van het object (100) in FIG. 5A, met indicatie van enkele typische 

afmetingen (in mm). 

FIG. 6A is een schematische tekening van een geprefereerde uitvoeringsvorm van het 

20 object (100) volgens de uitvinding. FIG. 6B geeft twee doorsnedes en een vooraanzicht 

weer van het object (100) in FIG. 6A, met indicatie van enkele typische afmetingen (in 

mm). 

FIG. 7 is een schematische tekening van de elektrische configuratie van een object 

(100) volgens een geprefereerde uitvoeringsvorm. 

25 

GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING 

Zoals verder gebruikt in deze tekst omvatten de enkelvoudsvormen "een", "de", "het" 

zowel het enkelvoud als de meervoudsvorm tenzij de context duidelijk anders is. 

De termen "omvatten", "omvat" zoals verder gebruikt, zijn synoniem met "inclusief", 

30 "includeren" of "bevatten, "bevat" en zijn inclusief of open en sluiten bijkomende, niet 

vernoemde leden, elementen of methode stappen niet uit. De termen "omvatten", 

"omvat" zijn inclusief de term "bevatten". 

BE2014/0691BE2014/0691



5 

De opsomming van numerische waarden aan hand van cijferbereiken omvat alle 

waarden en fracties in deze bereiken, zowel als de geciteerde eindpunten. 

De term "ongeveer", zoals gebruikt wanneer gerefereerd wordt naar een meetbare 

waarde zoals een parameter, een hoeveelheid, een tijdsduur, en zo meer, is bedoeld 

5 variaties te omsluiten van +/- 10% of minder, bij voorkeur +/-5% of minder, meer bij 

voorkeur +/-1% of minder, en meer nog bij voorkeur +/-0,1% of minder, van en vanaf 

de gespecificeerde waarde, in zo ver de variaties van toepassing zijn om te 

functioneren in de bekend gemaakte uitvinding. Het dient te worden verstaan dat de 

waarde waarnaar de term "ongeveer" refereert op zich, ook werd bekend gemaakt. 

10 Alle documenten geciteerd in de huidige specificatie worden hierin volledig opgenomen 

door middel van verwijzing. 

Tenzij anders gedefinieerd, hebben alle termen bekend gemaakt in de uitvinding, 

inclusief technische en wetenschappelijke termen, de. betekenis zoals een vakman 

deze gewoonlijk verstaat. Als verdere leidraad, worden definities opgenomen voor 

15 verdere toelichting van termen die in de beschrijving van de uitvinding worden gebruikt. 

De uitvinding omvat in een eerste aspect een object (100), bij voorkeur een drie 

dimensioneel object (100), dat geschikt is voor het behuizen van één of meerdere 

lichtbronnen (144). Het object (100) is vervaardigd uit polymeerschuim. Het object 

(100) is bij voorkeur geschikt voor het behuizen van één of meerdere lichtbronnen 

20 (144); waarbij het object (100) of een onderdeel ervan melamineschuim omvat. In de 

meest geprefereerde voorkeursvormen is het object (100) vervaardigd uit 

melamineschuim, bij voorkeur verkregen uit melamine-formaldehyde condensatie. 

Melamineschuim heeft als voordelen dat het een flexibel, geluidsabsorberend, 

duroplastisch polymeerschuim is dat gemakkelijk te vervormen is. 

25 In sommige uitvoeringsvormen omvat het polymeerschuim vilt, polyurethaanschuim 

(bijvoorbeeld opencellig polyurethaanschuim of gereticuleerd polyurethaanschuim), 

polypropyleen (bij voorkeur in spuitvorm), polyethyleen (bij voorkeur in spuitvorm), 

polyester (bijvoorbeeld polyesterwol), of een combinatie hiervan. 

In sommige uitvoeringsvormen omvat het polymeerschuim melamineschuim en één of 

30 meerdere componenten geselecteerd uit de lijst omvattend: vilt, polyurethaanschuim 

(bijvoorbeeld opencellig polyurethaanschuim of gereticuleerd polyurethaanschuim), 

polypropyleen (bij voorkeur in spuitvorm), polyethyleen (bij voorkeur in spuitvorm), en 

polyester (bijvoorbeeld polyesterwol). 
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Met de term "drie dimensioneel object" wordt bedoeld een object (100) dat in drie 

dimensies een substantieel volume inneemt of een object (100) dat in minstens één 

dimensie een substantiële variatie vertoont. In sommige uitvoeringsvormen wordt het 

drie dimensioneel object (100) gekenmerkt doordat de kleinste dimensie een afmeting 

5 heeft van minstens 5% van de afmeting van de grootste dimensie, bij voorkeur van 

minstens 10%, bij voorkeur van minstens 20%, bij voorkeur van minstens 30%, 

bijvoorbeeld van minstens 40%, bijvoorbeeld van minstens 50%. Voorbeelden van 

dergelijke drie dimensionele objecten (100) worden weergegeven in FIG. 1, 2, 4, 5 en 

6. In sommige uitvoeringsvormen wordt het drie dimensioneel object (100) gekenmerkt 

10 doordat minstens één dimensie een variatie in afmeting heeft van minstens 5% van de 

afmeting, bij voorkeur van minstens 10%, bij voorkeur van minstens 20%, bij voorkeur 

van minstens 30%, bijvoorbeeld van minstens 40%, bijvoorbeeld van minstens 50%. 

Een voorbeeld van een dergelijk drie dimensioneel object (100) wordt weergegeven in 

FIG. 3. FIG. 3 illustreert een plafondtegel, waarin een halogeenspot of LED-spot 

15 geplaatst wordt. Een voorbeeld van een twee dimensioneel object, dat niet aan de 

bovenstaande definitie van "drie dimensioneel object" voldoet, is een vlakke plaat of 

paneel: één dimensie is veel kleiner dan de andere, en in alle 3 dimensies vertoont de 

plaat weinig tot geen variatie in afmetingen. 

In sommige uitvoeringsvormen heeft het object (100) een free flowing vorm of een free 

20 form structuur. Hiermee wordt bedoeld dat het object (100) een onregelmatige en/of 

asymmetrische vorm of structuur vertoont, bij voorkeur een vloeiende onregelmatige 

en/of asymmetrische vorm of structuur. Een free form structuur verwijst naar een drie 

dimensioneel geometrisch object gekarakteriseerd door het ontbreken van starre 

radiale afmetingen, in tegenstelling tot regelmatige vormen zoals cilinders, vlakken en 

25 conische vormen. Free form structuren zijn gekend voornamelijk in engineering design 

disciplines. Free form structuren worden vaak beschreven door middel van "nonuniform 

rational B-spline (NURBS)" modellen, maar er zijn ook andere methoden zoals Gorden 

of Coons oppervlakken. 

In sommige uitvoeringsvormen is het object (100) geen vlakke plaat. In sommige 

30 uitvoeringsvormen is het object (100) niet balkvormig. In sommige uitvoeringsvormen 

heeft het object (100) niet de vorm van een parallellepipedum. 

Met de term "melamineschuim" wordt hierin bedoeld een polymeerschuim verkregen 

op basis van melamine, bij voorkeur door middel van melamine-formaldehyde 

condensatie, waarbij melamine als thermohardende vormer fungeert. Het 
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melamineschuim van de onderhavige uitvinding omvat bij voorkeur een opencellige 

steigerstructuur van schuimmateriaal. De steigerstructuur omvat typisch een veelvoud 

van onderling verbonden driedimensionaal vertakte steigers, die onderling een 

poriestructuur vormen. 

5 Het melamineschuim kan gevormd worden uit melamine-formaldehyde precondensaat. 

Het precondensaat gebruikt voor de productie van melamineschuim geschikt voor de 

onderhavige uitvinding heeft bij voorkeur een molaire verhouding van formaldehyde tot 

melamine in het bereik van 5:1 tot 1,3:1; en meer bij voorkeur in het bereik van 3,5:1 

tot 1,5:1. 

10 In sommige uitvoeringsvormen omvat het precondensaat voor het melamineschuim 

andere thermohardende vormers dan melamine, bijvoorbeeld van 0% tot 50 gewichts% 

andere thermohardende vormers, bij voorkeur van 0% tot 40 gewichts% andere 

thermohardende vormers, meer bij voorkeur van 0% tot 30 gewichts% andere 

thermohardende vormers, en meest bij voorkeur van 0% tot 20 gewichts% andere 

15 thermohardende vormers, met gewichts% gebaseerd op het totaal gewicht van alle 

thermohardende vormers. 

In sommige uitvoeringsvormen omvat het precondensaat voor het melamineschuim 

andere aldehydes dan formaldehyde, bijvoorbeeld van 0% tot 50 gewichts% andere 

aldehydes, bij voorkeur van 0% tot 40 gewichts% andere aldehydes, meer bij voorkeur 

20 van 0% tot 30 gewichts% andere aldehydes, en meest bij voorkeur van 0% tot 20 

gewichts% andere aldehydes, met gewichts% gebaseerd op het totaal gewicht van alle 

aldehydes. 

In sommige geprefereerde uitvoeringsvormen omvat het precondensaat voor het 

melamineschuim geen andere thermohardende vormers en geen andere aldehydes. 

25 In sommige uitvoeringsvormen worden de andere thermohardende vormers 

geselecteerd uit de lijst omvattend: alkyl en aryl gesubstitueerde melamine, ureum, 

urethanen, carboxamides, dicyandiamide, guanidine, sulfurylamide, sulfonamides, 

alifatische aminen, glycolen, fenol of derivaten daarvan, of mengsels hiervan. 

In sommige uitvoeringsvormen worden de andere aldehydes geselecteerd uit de lijst 

30 omvattend: acetaldehyde, trimethylolacetaldehyde, acroleïne, benzaldehyde, furfural, 

glyoxal, glutaraldehyde, ftaalaldehyde, tereftaalaldehyde of mengsels hiervan. 
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In sommige uitvoeringsvormen omvat het precondensaat een emulgator of 

dispergeermiddel. In sommige geprefereerde uitvoeringsvormen omvat het 

precondensaat een blaasmiddel. 

In sommige uitvoeringsvormen omvat het precondensaat toegevoegde stoffen, 

5 bijvoorbeeld geselecteerd uit de lijst omvattend: vezels, vlamvertragers, UV-

stabilisatoren, middelen voor het verminderen van de toxiciteit van brandgassen, 

geurmiddelen, of optische bleekmiddelen. Het melamineschuim kan bijvoorbeeld 

geïmpregneerd worden met een ammonium zout of met natrium silicaat om de 

vuurbestendigheid van het melamineschuim te verbeteren. 

10 In sommige uitvoeringsvormen omvat het precondensaat van 0,1% tot 20% bij 

voorkeur 0,1% tot 10 gewichts% (ten opzichte van het totale gewicht van het 

precondensaat) van deze toegevoegde stoffen. Deze toegevoegde stoffen vormen bij 

voorkeur een homogene verdeling in het melamineschuim. 

In sommige uitvoeringsvormen omvat het polymeerschuim, bij voorkeur 

15 melamineschuim, één of meerdere vulstoffen of pigmenten. Deze vulstoffen of 

pigmenten bevinden zich meestal in de poriestructuur van het schuim. 

In sommige uitvoeringsvormen omvat het polymeerschuim, bij voorkeur 

melamineschuim, één of meerdere vulstoffen. 

De vulstoffen in het polymeerschuim, bij voorkeur melamineschuim, kunnen aanwezig 

20 zijn in verschillende volume fracties en deeltjesgroottes. Verschillende materialen, 

zoals keramieken en polymeren, kunnen als vulmiddel gebruikt worden. Het vulmiddel 

kan in de poriestructuur van het melamine schuim ingebed zijn. 

In sommige uitvoeringsvormen omvat het polymeerschuim een vulmateriaal zoals 

glazen korrels met bijvoorbeeld een diameter in het bereik van 0,1 tot 1 mm. 

25 De deeltjesvormige vulstoffen zijn bij voorkeur gepositioneerd in de poriestructuur van 

het opencellige schuim en hierdoor geïmmobiliseerd. Een dergelijke structuur kan 

worden geproduceerd door het later impregneren van het geschuimde materiaal met 

vulstoffen, aangezien op deze manier de deeltjesgrootte van de vulstoffen altijd 

zodanig worden gekozen dat de deeltjesgrootte kleiner is dan de poriegrootte van het 

30 schuimmateriaal zodat distributie in het gehele schuimmateriaal kan worden verzekerd. 

In sommige uitvoeringsvormen omvat het polymeerschuim, bij voorkeur 

melamineschuim, één of meerdere pigmenten. Bruikbare pigmenten omvatten 

bijvoorbeeld de gebruikelijke organische pigmenten. Deze pigmenten worden bij 
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voorkeur gemengd met vulstoffen vooraf. De precieze kleur van het polymeerschuim, 

bijvoorbeeld melamineschuim, kan moeilijk te controleren zijn. Omdat de resulterende 

kleurvariaties ontoelaatbaar kunnen zijn in sommige toepassingen, kunnen pigmenten 

aan het polymeerschuim toegevoegd worden. In het bijzonder kunnen verschillende 

5 delen van het object (100) vervaardigd worden uit polymeerschuim waaraan 

verschillende pigmenten werden toegevoegd. De heterogene toevoeging van 

pigmenten leidt tot lichtarmaturen met één of meerdere kleuren. De pigmenten kunnen 

ook eventuele kleurvariaties in het startmateriaal maskeren. 

In sommige geprefereerde uitvoeringsvormen, omvat het de uitvinding twee of 

10 meerdere objecten (100). In sommige geprefereerde uitvoeringsvormen omvat het 

object (100) polyethyleen of polycarbonaat. Het polyethyleen of polycarbonaat kan 

gebruikt worden om functioneel extra licht te bieden tussen twee of meerdere objecten 

(100). 

In sommige uitvoeringsvormen heeft het polymeerschuim, bij voorkeur 

15 melamineschuim, een dichtheid van minstens 5 kg/m3 en hoogstens 20 kg/m3, bij 

voorkeur van minstens 6 kg/m3 en hoogstens 15 kg/m3, bij voorkeur van minstens 7 

kg/m3 en hoogstens 12 kg/m3, bij voorkeur van minstens 8 kg/m3 en hoogstens 11 

kg/m3, zoals gemeten volgens de EN ISO 845 standaard. 

In sommige uitvoeringsvormen heeft het polymeerschuim, bij voorkeur 

20 melamineschuim, een druksterkte van minstens 5 kPa en hoogstens 10 kPa, zoals 

gemeten volgens de EN ISO 3386-1 standaard. 

In sommige uitvoeringsvormen heeft het polymeerschuim, bij voorkeur 

melamineschuim, een treksterkte van minstens 90 kPa, zoals gemeten volgens de ISO 

1798 standaard. 

25 In sommige uitvoeringsvormen heeft het polymeerschuim, bij voorkeur 

melamineschuim, een rek bij breuk van minstens 10%, zoals gemeten volgens de ISO 

1798 standaard. 

In sommige uitvoeringsvormen heeft het polymeerschuim, bij voorkeur 

melamineschuim, maximale toepassingstemperatuur (zoals gedefinieerd in ISO 3386-

30 1) van 220°C, zoals gemeten tijdens 1000h volgens de DIN EN ISO 2578 standaard. In 

sommige uitvoeringsvormen heeft het polymeerschuim, bij voorkeur melamineschuim, 

maximale toepassingstemperatuur (zoals gedefinieerd in ISO 3386-1) van 200°C, zoals 

gemeten tijdens 5000h volgens de DIN EN ISO 2578 standaard. In sommige 
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uitvoeringsvormen heeft het polymeerschuim, bij voorkeur melamineschuim, maximale 

toepassingstemperatuur (zoals gedefinieerd in ISO 3386-1) van 180°C, zoals gemeten 

tijdens 20000h volgens de DIN EN ISO 2578 standaard. 

Het polymeerschuim, bij voorkeur melamineschuim, heeft bij voorkeur een open 

5 celstructuur met een gehalte aan open cellen, gemeten volgens ISO 4590 DIN, van 

meer dan 50% en meer bij voorkeur van meer dan 80%. 

De gemiddelde poriediameter van het polymeerschuim, bij voorkeur melamineschuim, 

ligt bij voorkeur in het bereik van 10 tot 1000 pm en meer in het bijzonder in het bereik 

van 50 tot 600 pm. 

10 Geluidsdemping is één van de mogelijke voordelen van polymeerschuimen zoals 

melamineschuim. Daarenboven kunnen zulke materialen goede thermische isolatie, 

vuurbestendigheid, temperatuursstabiliteit, en plastisch geheugen hebben. Sommige 

producten die gebaseerd zijn op melamineschuim hebben een geluidsabsorptie van 

meer dan 90% (voor geluidsgolven met een frequentie van 2000 Hz, voor een 50 mm 

15 dikke plaat, volgens ISO 10534). Deze geluidsabsorberende werking kan een 

significant voordeel zijn bij het gebruik van melamineschuim in lichtarmaturen, omdat 

het de akoestiek van de ruimte waarin de lichtarmatuur hangt kan verbeteren. 

Daarenboven kan het lage gewicht van lichtarmaturen die vervaardigd zijn uit 

polymeerschuim, bijvoorbeeld melamineschuim, voordelig zijn in verschillende 

20 toepassingen, bijvoorbeeld bij gebruik in lichtarmaturen. 

In een geprefereerde uitvoeringsvorm worden omvat het object (100) volgens de 

huidige uitvinding elektrische bedrading (140) en één of meerdere lamphouders (142). 

De één of meerdere lamphouders (142) worden bij voorkeur aangesloten op de 

elektrische bedrading (140) opdat het geheel bestaande uit object (100), elektrische 

25 bedrading (140) en één of meerdere lamphouders (142) als lichtarmatuur kan dienen. 

In sommige uitvoeringsvormen, is het object (100) een lichtarmatuur. In sommige 

uitvoeringsvormen, wordt de elektrische bedrading (140) aan het object (100) 

gekoppeld door middel van één of meerdere kabelbevestigingen (146), zoals 

geïllustreerd in FIG. 4. In sommige uitvoeringsvormen, omvat het object (100) één of 

30 meerdere lichtbronnen (144), bijvoorbeeld lampen. In sommige uitvoeringsvormen, 

maken de één of meerdere lichtbronnen (144) elektrisch contact met de één of 

meerdere lamphouders (142), bijvoorbeeld door middel van klemmen. In sommige 

uitvoeringsvormen, worden de één of meerdere lichtbronnen (144) geselecteerd uit de 

lijst omvattend: een LED licht, een halogeenlamp, een gloeilamp, een neonlamp, een 
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xenonlamp, een spaarlamp, of een inductielamp. FIG. 7 illustreert een voorbeeld van 

een elektrische configuratie van een object (100) volgens een geprefereerde 

uitvoeringsvorm. 

In een geprefereerde uitvoeringsvorm worden er één of meerdere interne ruimtes (110) 

5 in het object (100) uitgespaard, bijvoorbeeld één of meerdere holtes. Deze één of 

meerdere interne ruimtes (110) kunnen met de buitenwereld verbonden worden via 

één of meerdere openingen (112), bijvoorbeeld perforaties of kanalen. De 

voorgenoemde één of meerdere lamphouders (142) kunnen in de één of meerdere 

interne ruimtes (110) worden aangebracht. Door één of meerdere interne ruimtes in het 

10 object te voorzien, ontstaat er ruimte voor de lichtbronnen (144) alsook ruimte voor de 

ontwikkeling van het licht komende van de lichtbronnen (144), zodat het licht 

afgegeven door het object (100) optimaal verdeeld en gedisperseerd wordt zonder dat 

er een grote hoeveelheid lichtverlies optreedt. Op deze manier wordt het gecreëerde 

licht optimaal en efficiënt verdeeld over de ruimte. 

15 In een geprefereerde uitvoeringsvorm is het drie dimensioneel object (100) een holle 

bolvormige of ellipsoïdale schaal met een perforatie (112) in de schaal. Binnenin de 

schaal kunnen zich één of meerdere lamphouders (142) en één of meerdere lampen 

(of lichtbronnen) (144) bevinden. Wanneer de lamp (144) aan staat, kan het licht uit de 

schaal ontsnappen via de perforatie (112) in de schaal. Voorbeelden van mogelijke 

20 geprefereerde vormen van het object (100) worden weergegeven in FIG. 1-7. 

Bij voorkeur worden de één of meerdere lichtbronnen (144) in de één of meerdere 

lamphouders (142) geplaatst zodat de lichtbron (144) elektrisch contact maakt met de 

klemmen in de één of meerdere lamphouders (142), waarin de één of meerdere 

lichtbronnen (144) geselecteerd worden uit de lijst omvattend: een LED licht, een 

25 halogeenlamp, een gloeilamp, een neonlamp, een xenonlamp, een spaarlamp, of een 

inductielamp. 

Als alternatief voor de voorgenoemde elektrische bedrading (140) kan een 

batterijsysteem gebruikt worden dat de energie levert voor de werking van de lichtbron 

(144). 

30 In een geprefereerde uitvoeringsvorm zijn de één of meerdere lichtbronnen (144) 

dimbaar. 

In sommige uitvoeringsvormen wordt het object (100) vorm gegeven met behulp van 

frezen, contoursnijden (bijvoorbeeld met een draadzaag of een bandmes), of stansen. 
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In de meest geprefereerde uitvoeringsvormen wordt het object (100) vorm gegeven 

met behulp van frezen. De gefreesde objecten kunnen elke vorm aannemen en zorgen 

voor een gelijkmatige, effen, kwalitatieve, en/of mooie afwerking van het object. 

In een geprefereerde uitvoeringsvorm kan het object (100) vervaardigd worden uit twee 

5 of meerdere halffabricaten (101-106); bijvoorbeeld 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, of meer, halffabricaten; die aan elkaar worden gemonteerd. Bij voorkeur zijn de 

halffabricaten (101-106) drie dimensionele halffabricaten (101-106). Door te werken 

met halffabricaten kan het object op een efficiënte manier gemonteerd worden. 

Daarnaast kan men door te werken met halffabricaten (101-106), standaard 

10 halffabricaten maken welke, wanneer ze gemonteerd worden, een uniek object (100) 

vormen. In een bijzondere uitvoeringsvorm zijn de twee of meerdere halffabricaten 

(101-106) complementair met elkaar. Doordat de aan elkaar te monteren halffabricaten 

(101-106) complementair zijn met elkaar wordt de montage van het object (100) 

eenvoudiger, sneller en/of meer efficiënt. 

15 De halffabricaten (101-106) kunnen bijvoorbeeld aan elkaar worden gemonteerd door 

middel van verlijming. In de uitvoeringsvormen van FIG. 1, 2, en 5 worden twee 

halffabricaten (101-106) aan elkaar gelijmd. In de uitvoeringsvormen van FIG. 4 en 6 

worden meer dan twee halffabricaten (101-106) aan elkaar gelijmd. In sommige 

uitvoeringsvormen is de lijm (120) brandvertragende lijm (120). 

20 In sommige uitvoeringsvormen is minstens één van de twee of meerdere halffabricaten 

(101-106) een drie dimensioneel halffabricaat, waarbij de term drie dimensioneel zoals 

hierboven beschreven is. Een voorbeeld van een drie dimensioneel halffabricaat 

(101,102), waarbij het halffabricaat een kleinste dimensie heeft met een afmeting van 

minstens 5% van de afmeting van de grootste dimensie, wordt weergegeven in FIG. 1, 

25 2 en 4. Een voorbeeld van een drie dimensioneel halffabricaat (101,102), waarbij het 

halffabricaat een variatie van minstens 5% in minstens één dimensie vertoont, wordt 

weergegeven in FIG. 6. 

In een geprefereerde uitvoeringsvorm worden de één of meerdere interne ruimtes 

(110) welke in het object (100) zijn uitgespaard, gevormd door uitsparingen in minstens 

30 twee halffabricaten (101,102) welke ten opzichte van elkaar gemonteerd worden. In 

een andere geprefereerde uitvoeringsvorm omvat één van de minstens twee 

halffabricaten (101,102) een interne ruimte (110), waarbij het tweede halffabricaat 

voorziet in de verbinding met de buitenwereld via één of meerdere openingen (112).In 

een geprefereerde uitvoeringsvorm omvat het melamineschuim in het object (100) 
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volgens de huidige uitvinding een pigment. In voorkeursvormen waarbij het object 

(100) twee of meerdere delen melamineschuim omvat, is het preferentieel dat minstens 

twee delen melamineschuim verschillende soorten pigment en/of verschillende 

hoeveelheden pigment omvatten. Het voorzien van verschillende delen 

5 melamineschuim van het object met verschillende soorten pigment en/of verschillende 

hoeveelheden pigment biedt voor het object (100) een groot aantal 

variatiemogelijkheden waardoor elk object (100) gepersonaliseerd kan worden. 

In een geprefereerde uitvoeringsvorm kan het object (100) bedekt worden door een 

membraan of coating. Hierdoor kan het object (100) gepersonaliseerd worden. Het 

10 membraan of de coating kan bijvoorbeeld een gebreide hoes zijn, een geflockte doek, 

of één of meerdere lagen verf. In sommige uitvoeringsvormen wordt het object (100) 

rechtstreeks geflockt. In sommige uitvoeringsvormen is het membraan gevlochten of 

gewoven, bij voorkeur gewoven. In sommige uitvoeringsvormen omvat het membraan 

polyester, polyamide, polypropyleen, polyimide, of een combinatie hiervan, bij voorkeur 

15 in de vorm van vezels. 

In sommige uitvoeringsvormen wordt de geflockte doek of rechtstreekse flock met lijm 

aangebracht, bij voorkeur brandvertragende lijm. Door het aanbrengen van een 

geflockte doek, kan het object (100) een verbeterde weerstand tegen buigingskrachten 

en impactkrachten verkrijgen. 

20 Eén van de voordelen van een geflockte doek vergeleken met een rechtstreekse flock, 

is dat een geflockte doek goedkoper is. Bovendien kan de geflockte vezel van de 

geflockte doek minder lang zijn, bijvoorbeeld rond 0,7 mm. In sommige 

uitvoeringsvormen heeft de geflockte vezel een lengte van minstens 0,2 en hoogstens 

1,5 mm, bijvoorbeeld van minstens 0,4 en hoogstens 1,0 mm, bijvoorbeeld van 

25 minstens 0,6 en hoogstens 0,8 mm. Bij het rechtstreeks flocken zullen meestal langere 

vezels gebruikt worden, bijvoorbeeld rond 2.0 mm, om de defecten van het 

polymeerschuim te verbergen. Dit resulteert ook in meer brandbelasting (dubbel zoveel 

lijm + langere flock). 

In een geprefereerde uitvoeringsvorm kan het object (100) verbonden zijn aan één of 

30 meerdere ophangmechanismes (150). De één of meerdere ophangmechanismes (150) 

kunnen bijvoorbeeld één of meerdere koorden en/of één of meerdere haken omvatten. 

Bij voorkeur wordt het object (100) aan een plafond opgehangen. Een mogelijk 

ophangmechanisme wordt geïllustreerd in FIG. 7. In sommige uitvoeringsvormen 

omvat het ophangmechanisme (150) elektrische bedrading (140). 
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In sommige uitvoeringsvormen, wordt het object (100) verstevigd, bijvoorbeeld door 

een aluminium folie of houten latten. Op die manier kan het object (100) op een 

stevigere manier aan een plafond opgehangen. 

In een geprefereerde uitvoeringsvorm bevat het object (100) een 

5 aanwezigheidssensor. In een geprefereerde uitvoeringsvorm kan de 

aanwezigheidssensor gebruikt worden om verlichting aan te sturen. 

De uitvinding omvat in een tweede aspect een werkwijze voor het vervaardigen van 

een object (100), bij voorkeur een drie dimensioneel object (100), dat geschikt is voor 

het behuizen van een lichtbron (144). De werkwijze omvat in een geprefereerde 

10 uitvoeringsvorm de volgende stappen: a) het vervaardigen van een polymeerschuim, 

bij voorkeur melamineschuim; en b) het bewerken van het polymeerschuim, bij 

voorkeur melamineschuim, tot een object (100) dat geschikt is voor het behuizen van 

een lichtbron (144). 

Het vervaardigen van melamineschuim in stap a) kan als hieronder beschreven 

15 uitgevoerd worden. Het melamine-formaldehyde precondensaat en optioneel 

oplosmiddel kan bij voorkeur worden geschuimd met een zuur, een dispergeermiddel, 

een blaasmiddel, en optioneel anorganische vulstoffen bij temperaturen boven de 

kooktemperatuur van het blaasmiddel en vervolgens gedroogd. 

In sommige uitvoeringsvormen wordt een precondensaat, omvattend melamine en 

20 formaldehyde, en optioneel andere stoffen zoals hierboven beschreven, geschuimd. Dit 

kan door verhitting van de suspensie van melamine-formaldehyde precondensaat, 

optioneel in aanwezigheid van een blaasmiddel, bij voorkeur tot een temperatuur 

boven het kookpunt van het blaasmiddel, en bij voorkeur in een gesloten matrijs. 

Een geprefereerde uitvoeringsvorm van de werkwijze voor het produceren van het 

25 schuim van de onderhavige uitvinding omvat de stappen van: 

(1) het produceren van een suspensie omvattende een melamine formaldehyde 

precondensaat, en eventueel andere toegevoegde bestanddelen zoals een 

blaasmiddel; 

(2) het schuimen van het precondensaat door verhitting van de suspensie van stap (1) 

30 tot een temperatuur boven het kookpunt van het blaasmiddel; en 

(3) het drogen van het schuim verkregen uit stap (2). 
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Het melamine-formaldehyde precondensaat kan worden bereid in aanwezigheid van 

alcoholen, bijvoorbeeld methanol, ethanol of butanol, zodat gedeeltelijk of volledig 

veretherde condensaten kunnen worden verkregen. Het vormen van de ethergroepen 

beïnvloedt de oplosbaarheid van het melamine-formaldehyde precondensaat en de 

5 mechanische eigenschappen van het uitgeharde materiaal. 

Anionische, kationische en niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen en ook mengsels 

daarvan kunnen worden gebruikt als dispergeermiddel en/of emulgator in het 

precondensaat. 

Bruikbare anionogene oppervlakteactieve stoffen omvatten bijvoorbeeld difenyleen 

10 oxide sulfonaten, alkaan- en alkylbenzeensulfonaten, alkylnaftaleensulfonaten, 

olefinesulfonaten, alkyl ether sulfonaten, vetalcoholsulfaten, ether sulfaten, [alpha] 

sulfo vetzure esters, acylaminoalkanesulfonates, acylisethionaten, alkylether 

carboxylaten, N acylsarcosinaten, alkyl en alkylether fosfaten. 

Bruikbare ionische oppervlakteactieve stoffen zijn alkylfenol polyglycol ethers, 

15 vetalcohol polyglycol ethers, vetzuur polyglycol ethers, vetzuuralkanolamiden, 

ethyleenoxide-propyleenoxide blokcopolymeren, amineoxiden, glycerol vetzuuresters, 

sorbitan esters en alkylpolyglycosiden. 

Bruikbare kationogene emulgatoren zijn bijvoorbeeld zouten alkyltriammonium, 

alkylbenzyldimethylammoniumchloride zouten en alkylpyridinium zouten. 

20 In sommige uitvoeringsvormen worden de dispergeermiddelen/emulgatoren 

toegevoegd in een bereik van 0,2% tot 5 gewichts%, met gewichts% bepaald op het 

volledige gewicht van het melamine-formaldehyde precondensaat. 

In principe kan de werkwijze volgens de onderhavige uitvinding zowel fysische en 

chemische blaasmiddelen gebruikt. Afhankelijk van de keuze van melamine-

25 formaldehyde precondensaat omvat het mengsel een blaasmiddel. De hoeveelheid 

blaasmiddel in het mengsel algemeen afhankelijk van de gewenste dichtheid van het 

schuim. Geprefereerde "fysische" blaasmiddelen omvatten bijvoorbeeld 

koolwaterstoffen, zoals pentaan, hexaan, gehalogeneerde, in het bijzonder 

gechloreerde en/of gefluoreerde koolwaterstoffen, zoals methyleenchloride, chloroform, 

30 trichloorethaan, chloorfluorkoolstoffen, chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's), alcoholen, 

bijvoorbeeld methanol, ethanol, n-propanol of isopropanol, ethers, ketonen en esters, 

zoals methylformiaat, ethylformiaat, methylacetaat of ethylacetaat, in vloeibare vorm of 

lucht, stikstof of kooldioxide als gassen. Geprefereerde "chemische" blaasmiddelen 

BE2014/0691BE2014/0691



16 

omvatten bijvoorbeeld isocyanaten gemengd met water, het vrijgeven van kooldioxide 

als actief schuimmiddel. 

In een geprefereerde uitvoeringsvorm van de uitvinding omvat het precondensaat ten 

minste één blaasmiddel. Het blaasmiddel is bij voorkeur aanwezig in het mengsel in 

5 een hoeveelheid van 0,5% tot 60% per gewicht, bij voorkeur 1% tot 40 gewichts% en 

meer bij voorkeur 1,5% tot 30 gewichts%, met gewichts% bepaald op het totaal 

gewicht van het melamine-formaldehyde precondensaat. 

In sommige uitvoeringsvormen worden zure verbindingen gebruikt om de verdere 

condensatie van het melaminehars te katalyseren. Deze zure verbindingen worden bij 

10 voorkeur toegevoegd in een bereik van 0,01% tot 20% gewichtsprocent, en meer bij 

voorkeur in een bereik van 0,05% tot 5 gewichts%, met gewichts% bepaald op het 

volledig gewicht van het melamine-formaldehyde precondensaat. 

Bruikbare zure verbindingen kunnen geselecteerd worden uit de lijst omvattend: 

organische en anorganische zuren, bijvoorbeeld gekozen uit de groep bestaande uit 

15 zoutzuur, zwavelzuur, fosforzuur, salpeterzuur, mierenzuur, azijnzuur, oxaalzuur, 

tolueensulfonzuur, sulfaminezuur, zuuranhydriden, en mengsels hiervan. 

Het verhitten kan uitgevoerd worden door elektromagnetische straling, bijvoorbeeld via 

hoogfrequente straling van 5 tot 400 kW, bij voorkeur van 5 tot 200 kW en meer bij 

voorkeur van 9 tot 120 kW per kg van het mengsel, in een frequentiebereik van 0,2 tot 

20 100 GHz, bij voorkeur van 0,5 tot 10 GHz. Magnetrons vormen een nuttige bron van 

elektromagnetische straling. 

Het geschuimde materiaal wordt bij voorkeur gedroogd, waarbij restwater en 

schuimmiddel uit het schuim worden verwijderd. Een nabehandeling kan worden 

toegepast om het schuim hydrofoob te maken. Deze nabehandeling voorziet bij 

25 voorkeur een hydrofobe coating met een hoge thermische stabiliteit en lage 

ontvlambaarheid, bijvoorbeeld een coating omvattend siliconen, siliconaten of 

gefluoreerde verbindingen. 

De beschreven werkwijze resulteert in typisch in blokken of platen van 

schuimmateriaal, die op maat kunnen worden gesneden. 

30 Het schuim (in blokken of platen) kan eventueel door thermocompressie behandeld 

worden in een volgende processtap. Thermocompressie biedt vaak beter fixatie van 

deeltjesvormige vulmaterialen in de open-cel structuur van het schuim. 

In een geprefereerde uitvoeringsvorm wordt stap b) uitgevoerd door middel van frezen. 
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In een uitvoeringsvorm, wordt een vol blok polymeerschuim, bij voorkeur 

melamineschuim, op een freestafel gelegd. Een freeskop, bij voorkeur draaibaar om 

verschillende assen, bewerkt vervolgens het blok tot de gewenste vorm. De freeskop 

wordt bij voorkeur special geselecteerd om schuimen te frezen, bijvoorbeeld door een 

5 freeskop te kiezen met een fijne structuur. Bij het frezen van melamineschuim is een 

afzuiging en stofmasker aangeraden. 

In sommige uitvoeringsvormen wordt een membraan of coating aangebracht. 

In sommige uitvoeringsvormen wordt het membraan of de coating aangebracht vóór 

het frezen. In sommige uitvoeringsvormen wordt het membraan of de coating 

10 aangebracht na het frezen. In sommige uitvoeringsvormen wordt het membraan of de 

coating op delen van het object aangebracht vóór het frezen. In sommige 

uitvoeringsvormen wordt het membraan of de coating op delen van het object 

aangebracht na het frezen. 

In sommige uitvoeringsvormen wordt de geflockte doek of rechtstreekse flock 

15 aangebracht vóór het frezen. In sommige uitvoeringsvormen wordt de geflockte doek of 

rechtstreekse flock aangebracht na het frezen. In sommige uitvoeringsvormen wordt de 

geflockte doek of rechtstreekse flock op delen van het object aangebracht vóór het 

frezen. In sommige uitvoeringsvormen wordt de geflockte doek of rechtstreekse flock 

op delen van het object aangebracht na het frezen. 

20 In een sommige uitvoeringsvormen wordt stap b) uitgevoerd door middel van 

contoursnijden en/of stansen. 

In een sommige uitvoeringsvormen wordt stap b) deels uitgevoerd door middel van 

frezen, en deels uitgevoerd door middel van contoursnijden en/of stansen. 

In een geprefereerde uitvoeringsvorm worden één of meerdere interne ruimtes (110) 

25 voorzien in het object (100) en, optioneel, worden de één of meerdere interne ruimtes 

(110) verbonden met de buitenwereld door middel van één of meerdere openingen 

(112). 

In een geprefereerde uitvoeringsvorm wordt elektrische bedrading (140) en één of 

meerdere lamphouders (142) toegevoegd. In sommige uitvoeringsvormen fungeert de 

30 elektrische bedrading (140) eveneens als ophangmechanisme (150). 

In een geprefereerde uitvoeringsvorm omvat de werkwijze het aaneenkoppelen van 

twee of meerdere halffabricaten (101-106), bij voorkeur door het verlijmen van de twee 

of meerdere halffabricaten (101-106), bijvoorbeeld door middel van lijm (120) of 
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schroeven, voorkeur door middel van lijm (120). In sommige uitvoeringsvormen worden 

de twee of meerdere halffabricaten (101-106) reversibel aan elkaar gekoppeld. In 

sommige uitvoeringsvormen worden de twee of meerdere halffabricaten (101-106) 

irreversibel aan elkaar gekoppeld In sommige uitvoeringsvormen biedt een metalen 

5 plaat (130) bijkomende stevigheid en/of voor het bevestigen van een lamphouder 

(142). 

In sommige uitvoeringsvormen wordt het object (100) verpakt. 

De uitvinding omvat in een derde aspect het gebruik van melamineschuim voor het 

vervaardigen van een behuizing van een lichtbron (144). 

10 De uitvinding omvat in een vierde aspect het gebruik van een object (100) volgens het 

eerste aspect van de uitvinding als behuizing voor één of meerdere lichtbronnen (144). 

Bij voorkeur wordt het object (100) gebruikt in een ruimte geselecteerd uit de lijst 

omvattend: een residentiële ruimte, een professionele ruimte, een commerciële ruimte, 

een utilitaire ruimte, een kantoor, een geluidsstudio, een sporthal, een klaslokaal of 

15 auditorium, een sporthal, een vergaderzaal, een horeca-zaak, of een hotel. 
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CONCLUSIES 

1. Een object (100) geschikt voor het behuizen van één of meerdere lichtbronnen 

(144); waarbij het object (100) of een onderdeel ervan melamineschuim omvat. 

5 

2. Het object (100) volgens conclusie 1, welke verder elektrische bedrading (140) 

en één of meerdere lamphouders (142) omvat, waarbij de één of meerdere 

lamphouders (142) aangesloten zijn op de elektrische bedrading (140). 

10 3. Het object (100) volgens één der conclusies 1 of 2 welke een interne ruimte 

(110) omvat, optioneel waarbij de interne ruimte (110) verbonden is met de 

buitenwereld via één of meerdere openingen (112). 

4. Het object (100) volgens conclusie één der conclusies 1 tot 3, waarin het object 

15 (100) een gefreesd object (100) is. 

5. Het object (100) volgens één der conclusies 1 tot 4 waarin het object (100) 

vervaardigd is uit twee of meerdere halffabricaten (101-106); die aan elkaar zijn 

gekoppeld, bij voorkeur door middel van lijm (120). 

20 

6. Het object (100) volgens één der conclusies 1 tot 5 waarin het object (100) 

bedekt wordt door een membraan of coating, bij voorkeur waarin het membraan 

of de coating een gebreide hoes, een geflockte doek, en/of verf omvat. 

25 7. Het object (100) volgens één der conclusies 1 tot 6, waarbij het 

melamineschuim een pigment omvat, bij voorkeur waarbij het object (100) twee 

of meerdere delen melamineschuim omvat waarvan minstens twee delen 

melamineschuim verschillende soorten pigment en/of verschillende 

hoeveelheden pigment omvatten. 

30 

8. Het object (100) volgens één der conclusies 1 tot 7, waarbij het 

melamineschuim een vulmateriaal omvat. 
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9. Een werkwijze voor het vervaardigen van een object (100) geschikt is voor het 

behuizen van één of meerdere lichtbronnen (144); de werkwijze omvattend de 

volgende stappen: 

a) het vervaardigen van een melamineschuim; en 

b) het bewerken van het melamineschuim tot een object (100) dat geschikt is 

voor het behuizen van één of meerdere lichtbronnen (144). 

10. De werkwijze volgens conclusie 9, waarbij stap b) wordt uitgevoerd door middel 

van frezen. 

11. De werkwijze volgens één der conclusies 9 of 10, verder omvattend: 

c) het voorzien van een interne ruimte (110) in het object (100); en 

d) optioneel, het voorzien van één of meerdere openingen (112) in het object 

(100), die de interne ruimte (110) met de buitenwereld verbinden. 

12. De werkwijze volgens één der conclusies 9 tot 11, verder omvattend: 

e) het toevoegen van elektrische bedrading (140) en één of meerdere 

lamphouders (142); en 

f) optioneel, het toevoegen van één of meerdere lichtbronnen (144). 

13. De werkwijze volgens één der conclusies 9 tot 12 omvattende het 

aaneenkoppelen van twee of meerdere halffabricaten (101-106), optioneel met 

lijm (120). 

14. De werkwijze volgens één der conclusies 9 tot 13 voor het vervaardigen van 

een object (100) volgens één der conclusies 1 tot 8. 

15. Het gebruik van melamineschuim voor het vervaardigen van een behuizing van 

één of meerdere lichtbronnen (144). 
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SCHRIFTELIJKE OPINIE Aanvraagnummer 
(APARTE BLADZIJDE) BE201400691 

Betreffende Item V 
Beargumenteerde verklaring met betrekking tot nieuwheid, inventiviteit of 
industriële toepasbaarheid; referenties en toelichting ter ondersteuning van deze 
verklaring 

1 Er wordt verwezen naar de volgende documenten: 

D1 DE 10 2012 013266 A1 (BOSIG GMBH [DE]) 9 januari 2014 
(2014-01-09) 

D2 WO 2012/156060 A1 (BOSIG GMBH [DE]) 22 november 2012 
(2012-11-22) 

D3 DE 20 2008 008896 U1 (PINTA ACOUSTIC GMBH [DE]) 18 maart 
2010 (2010-03-18) 

D4 WO 2013/190447 A2 (KONINKL PHILIPS NV [NL]) 27 december 
2013 (2013-12-27) 

2 De onderhavige aanvrage voldoet niet aan de criteria van octrooieerbaarheid, 
omdat de materie volgens de conclusies 1, 9 en 15 niet nieuw is. 

2.1 In D1 (zie figuur 1 en §11 -§18) wordt geopenbaard: 

Een object (10) geschikt voor het behuizen van een of meerdere lichtbronnen (4); 
waarbij het object (10) of een onderdeel ervan melamineschuim (5) omvat. 

Derhalve is materie volgens de conclusies 1 en 15 niet nieuw. 

2.2 De materie volgens de conclusies 1 en 15 wordt eveneens geopenbaard door elk 
van de documenten D2-D4. 

2.3 Hoewel dit niet specifiek wordt genoemd, is voor de werkwijze van het 
vervaardigen van een object (10) zoals geopenbaard in document D1 impliciet 
dezelfde werkwijze van fabriceren vereist zoals beschreven in conclusie 9. 
Derhalve is de materie volgens conclusie 9 niet nieuw. 
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2.4 Volgens dezelfde redenering wordt de materie volgens conclusie 9 eveneens 
geopenbaard in elk van de documenten D2-D4. 

3 De afhankelijke conclusies 2-8 en 10-14 bevatten geen maatregelen die in 
combinatie met de maatregelen volgens een der conclusies waarnaar zij 
verwijzen voldoen aan de eisen van nieuwheid en/of inventiviteit, zie de 
desbetreffende passages die in het onderzoeksverslag geciteerd worden. 

Form BE237-3 (separate sheet) (January 2007) (sheet 2) 


	Front Page
	Abstract
	Description
	Claims
	Drawings
	Search Report 

