
6 KUNSTSTOF & RUBBER # 1/2019

Rutger van Raalten met zijn Carbon X. “Het is een één-op-één vervanger van carbon black. Ik zie heel veel mogelijkheden.”

In het incubatorpand YES!Delft van de technische universiteit breidt de jonge onderne-
ming Carbon X zich continu verder uit. Ceo Rutger van Raalten (37) stond als student 
aan de basis van de uitvinding die tot dit nieuwe bedrijf leidde. Het gaat om een kool-
stofstructuur die op moleculair niveau een netwerk vormt en als additief talloze moge-
lijkheden biedt voor betere materiaaleigenschappen van elastomeren en kunststoffen. 
“Ik roep de Nederlandse rubber- en kunststofindustrie op met ons samen te werken.” 

UITVINDING CARBON X 
VERBETERT MATERIALEN 
Jonge onderneming zoekt de samenwerking met rubber- en kunststofwereld 

INNOVATIE MATERIALEN 
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Kern van de zaak 
De kern van de uitvinding van het drietal Koper, Kowlgi en Van 
Raalten was dat zij een emulsie* van aardolie, water en zeep 
maakten waaruit een katalysatordeeltje op een koolstofdeeltje 
moest eindigen. Maar in plaats van mooie ronde balletjes 
koolstof ontstonden koolstofdeeltjes die met vezels aan elkaar 
waren verbonden. Er was een poreus koolstofnetwerk op 
moleculair niveau ontstaan met daarin de katalysatordeeltjes.

*Een emulsie is een begrip uit de scheikunde waarmee een 
mengsel wordt bedoeld dat bestaat uit niet mengbare 
vloeistoffen die onder normale omstandigheden geen stabiel en 
homogeen mengsel vormen. Als de twee vloeistoffen van elkaar 
scheiden, zie je een tweelagensysteem.

Rutger van Raalten studeerde tot 2007 aan de che-
miegroep van professor Ger Koper. “We probeer-

den een elektrode te maken voor een brandstofcel en 
tijdens een friday afternoon experiment met de profes-
sor en promovendus Krishna Kowlgi probeerden we 
een proces in één stap te doen in plaats van in de 
gebruikelijke twee. En dat gaf een bijzonder resultaat.”

Patent 
Het doel van het vrijdagmiddagexperiment was niet 
bereikt want er was immers geen elektrode gemaakt, 
aldus Van Raalten. “Daarentegen zagen we onder de 
microscoop iets bijzonders: een nieuwe koolstofstruc-
tuur. We hadden verwacht dat we met de emulsie (zie 
kader) de structuur konden sturen maar we hadden 
niet verwacht dat er zo’n mooi netwerkje uit zou ont-
staan. Samen met mijn mede-uitvinders en de TU 
Delft heb ik patent aangevraagd en dat is ook toege-
kend.” 

Olie, water en zeep
In de emulsie-methode voegt men olie, water en zeep 
bij elkaar en dat injecteert men in een oven op zeer 
hoge temperatuur. Dit in tegenstelling tot het gangba-
re proces voor de productie van carbon black, waarbij 
uitsluitend olie wordt geïnjecteerd. “Wij gebruiken wel 
dezelfde grondstof, namelijk de zwaarste fractie van 
aardolie. M maar daar stoppen wij zeep en water bij. 
Dit is eigenlijk heel contra-intuïtief want je stopt er 
water in, in plaats van koolstof. Je verwacht daarom 
dat de omzetting naar koolstof verslechtert. Maar dat 
is niet zo. Waar wij voor zorgen, is dat de structuur in 
een bepaalde vorm wordt gegoten. Eigenlijk maken we 
een taartmal, je hebt het deeg en wij zorgen er met de 
inzet van fysische chemie voor dat het deeg in een 
bepaalde vorm gaat zitten. Het idee is dat je de 

moleculen op een bepaalde manier organiseert waar-
door ze instantaan bevriezen of door middel van 
opwarming carboniseren. Dan krijg je op moleculair 
niveau bepaalde structuren. Als je olie in een badje 
hebt, dan zwemmen die moleculen allemaal rond. En 
als je het verwarmt, is de meest gunstige vorm een 
druppeltje. Wij zorgen ervoor dat die moleculen zich 
niet meer tot een druppeltje kunnen vormen omdat we 
de olie met water en zeep in een structuur vangen. De 
oliedeeltjes worden gehinderd om hun rondje te 
maken en worden bevroren in een vezel. Dit heeft als 
voordeel dat het materiaal meer kristallijn is en daar-
om krachten kan opvangen, het elektronen van a naar 
b kan brengen en warmte kan afvoeren.” 

INNOVATIE MATERIALEN

Niet verwarren met composiet
Het netwerkje van Carbon X is niet te verwarren met 
koolstofvezels in composieten want die vezels zijn 
allemaal vele malen groter. “Bij ons is alles heel erg 
klein, een netwerk is maar enkele micrometers groot, 
een koolstofvezel in millimeters is heel wat anders. En 
het lastige daarvan is in de praktijk dat je de vezels 
niet gemakkelijk kan inmengen in spuitgietrubbers bij-
voorbeeld, simpelweg omdat ze veel te groot zijn en 
vaak het inmengproces niet overleven. Bovendien heb-
ben de netwerkjes van CarbonX veel meer contactop-
pervlakte met het rubber of kunststof, waardoor de 
mechanische sterkte en de geleiding vele malen beter 
zijn.”

Nanobuisjes 
Bij carbon black heb je de koolstofrondjes en aan de 
andere kant van het spectrum heb je de nanobuisjes. 
Van Raalten: “Wij produceren eigenlijk de missing link 
tussen die twee. Het probleem met nanobuisjes is dat 
ze té klein zijn. Als je die inmengt, wordt de viscositeit 
van het materiaal te hoog want de heel kleine deeltjes 
grijpen allemaal in elkaar en dan kan het elastomeer 
niet meer bewegen. Bij de carbon black-rondjes heb je 
dat niet, die bestaan in de vorm van een veel groter 
netwerk dan nanobuisjes waardoor het materiaal nog 
steeds goed kan bewegen. Wij hebben met Carbon X 
dit eigenlijk gecombineerd: wij hebben een sterk 
poreus netwerk van vezeltjes waardoor het elastomeer 
nog steeds goed kan bewegen. Dus het probleem van 
inmengen van nanobuisjes lossen wij op door een net-
werk te maken en tegelijkertijd bieden we betere 
eigenschappen ten opzichte van carbon black door de 
structuur van een vezel te hebben. The best of both 
worlds op moleculair niveau.” 

Geld op 
De ontdekking en het patent speelden in het jaar 2010 
en toen waren incubators lang niet wat ze nu zijn, ook 
waren er nog nauwelijks hulpprogramma’s voor start-
ups. Van Raalten was erg getriggerd door het feit dat 
er eigenlijk niks gebeurde met de uitvinding. “Ik heb 

‘Wij zijn eigenlijk de missing 
link tussen carbon black en 

nanobuisjes’
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kan produceren en leveren, waarin je dus een écht 
bedrijf wordt. We moesten toepassingen zoeken en 
dus de markten leren kennen. We wisten ook dat we 
ons product voor de juiste prijs en in de juiste hoeveel-
heden moesten kunnen aanbieden. Dat was nog de 
grootste uitdaging. We moesten het proces opscha-
len.”

Grote reactor 
De eerste stap daarvoor was het vinden van een grote-
re reactor en Rutger van Raalten vond die in 
Rotterdam. Daar draaide hij een pilotproject met een 
grote oven. “We konden in plaats van enkele grammen 
per dag tientallen kilo’s maken. Dat hielp om de toe-
passingen te ontwikkelen. We zijn het materiaal gaan 
testen als additief in rubbers en in kunststoffen. We 
hebben geleerd hoe we het moeten inmengen want het 
mengt toch anders. We moeten onze klanten ook hel-
pen want je hebt meer afschuifkracht nodig om het 
goed te kunnen inmengen, het verlangt meer frictie 
om de deeltjes van elkaar af te schuiven. Dit moesten 
we met vallen en opstaan uitvinden.”

Drie eigenschappen
“We zijn er in die periode achter gekomen dat we in 
een paar dingen goed zijn. Op de eerste plaats heeft 
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professor Koper en de TU voorgesteld een project te 
gaan doen. Ik zei, laat mij klanten proberen te vinden 
en onderzoeken wat het materiaal nu eigenlijk precies 
is en wat we ermee kunnen. Dit ging projectmatig, ik 
werkte samen met Krishna Kowlgi. Het vrijdagmid-
dagexperiment hadden we met z’n drieën bedacht 
maar de professor en Kowlgi zijn wetenschappers pur-
sang. Ik ben meer de ondernemer en ik vond dat we 
wat met het patent moesten gaan doen. Ik ben toen 
naast mijn reguliere baan met de kwestie bezig 

gegaan. Het heeft al met al drie jaar geduurd, we 
deden onderzoeken en tests. Het verliep een beetje 
vrijblijvend op basis van projecten. De klanten betaal-
den ons en dan hielpen wij hen om ons materiaal in te 
mengen in bijvoorbeeld een epoxy om een hockeystick 
te maken. Of het ging in een lijm of in een plastic om 
dat beter te laten geleiden.Na drie jaar was het geld 
op en wij hadden toen het probleem dat we niet vol-
doende product konden produceren. Een aantal van de 
projecten liep namelijk best goed en dan wilde zo’n 
klant meer materiaal hebben om verder te kunnen 
testen. Maar dat konden wij toen niet leveren en daar 
stokte het.” 

Venture Capitalist 
Gelukkig kon Van Raalten op basis van de inmiddels 
geboekte resultaten wel een nieuw businessplan 
schrijven. “Bij YES!Delft werd een Meet-The-Venture-
Capitalist-Day georganiseerd waar je je als start-up 
kon introduceren bij investeerders. Het gaat om durf-
kapitaal want er is meestal sprake van een hoog 
ondernemingsrisico. Ons voordeel was dat wij al pro-
jecten hadden uitgevoerd, we hebben in potentie zeer 
grote markten en een nieuw gepatenteerd materiaal. 
Ik heb een pitch gehouden van drie minuten en daar 
ontmoette ik mijn huidige investeerder van Sequoia. 
Binnen twee weken na die pitch hebben we een gron-
dig onderzoek gedaan en het businessplan aange-
scherpt. Ik probeerde in eerste instantie 250 duizend 
euro op te halen. Mijn investeerder vroeg wat ik kon 
doen met het drievoudige.” 

Opschalen 
Belangrijk was dat de productie moest worden opge-
schaald, die visie hadden we beiden. “Opschaling was 
nodig om succesvol te worden op basis van bestaande 
klanten met een business-model waarin je continu 

‘We breiden nu onze 
laboratoria uit waarin wij 

ons materiaal kunnen 
inmengen in de 

formuleringen van onze 
klanten’

Begin 2018 produceerde Carbon X zijn eerste grote run van 120 
duizend kilo.  
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Rolweerstand autobanden
Bij auto’s is vijftien procent van de autobrandstof nodig om de 
rolweerstand van de banden op de weg te overwinnen. “We 
kunnen met Carbon X twintig procent reductie van die 
rolweerstand van de banden realiseren. Gebaseerd op alle 
verkochte auto’s in 2018 zou dat honderd miljoen ton CO2 per 
jaar besparen. Als we alle banden wereldwijd zouden vervangen 
dan zou dat een miljard ton CO2-uitstoot per jaar minder 
opleveren”, berekende ceo Rutger van Raalten. 

ons materiaal minimale impact in het vloeigedrag van 
kunststoffen. Normaal is de limiterende stap dat je 
niet meer koolstof kunt toevoegen omdat de kunststof 
dan niet meer vloeit en zo hard wordt als een steen. 
Verder hebben we met Carbon X drie karakteristieke 
producteigenschappen: het versterkende effect in alle 
richtingen, de warmtegeleiding en de elektrische 
geleiding. Met die eigenschappen zijn we naar klanten 
gestapt en zijn we gaan testen.”
In de fabriek in Rotterdam liep het inmiddels weer 
vast. Van Raalten moest producten gaan verpakken en 
moest de klanten waarbij de testen op het gebied van 
thermische en elektrische geleiding goed verliepen, 
veel meer materiaal gaan leveren. Het ging niet meer 
om tien kilo maar om honderd kilo of meer, pallets. 
Dat ging niet in de huidige vorm en daarom week hij 
uit naar bestaande carbon black-fabrieken. “In plaats 
van alleen de olie injecteren wij onze emulsie in een 
carbon black-installatie. Dat was een heel andere 
gedachte want wij gebruikten hiervoor een andere 
techniek, namelijk die van chemische dampafzetting. 
We hebben de stap moeten zetten van het ene naar het 
andere proces en in de procesindustrie werkt dat heel 
vaak niet. Toch is gebleken dat we zo veel controle 
hebben over onze emulsie dat we het wél hebben kun-
nen doen.” 

Niet enthousiast
Daarmee is Van Raalten de koolstofproducerende 
markt gaan benaderen en de topspelers daarin waren 
(zoals te verwachten) niet per se enthousiast. Maar 
direct onder die topspelers vond hij drie partijen die 
wel met hem wilden testen. In 2017 zijn de eerste 
proeven gestart, op basis van een productie van vijf-
honderd ton per jaar. De eerste test in 2017 zag er 
goed uit, aldus Van Raalten. “En begin 2018 deden we 
de eerste grote run van 120 duizend kilo en die hebben 
we herhaald in een andere fabriek als reproduceer-
baarheidstest. We kregen daar exact dezelfde product-
specificaties en dat was natuurlijk een heel belangrij-
ke mijlpaal. Vandaaruit kunnen we namelijk alle 
klanten die we nu hebben ook daadwerkelijk leveren 
vanuit verschillende fabrieken. We hebben inmiddels 
meer dan tweeduizend kilo in de markt gezet. Qua 
klanten kan het gaan om de autobandenindustrie, 
seals, lopende banden en diverse toepassingen van 
dynamische rubbers. Maar we doen ook thermoplas-
ten en thermoharders varierend van epoxies, polyu-
rethanen tot PP, PEEK of Nylon. Die materialen ken-
nen allemaal verschillende mengmethoden. Elke 
polymeer heeft zijn eigen aanpak, rubber wordt anders 
verwerkt dan themoplast et cetera.” 

Meer laboratoria
Carbon X breidt nu uit van veertien naar vijfentwintig 
personen. “We hebben voor thermoplasten al een ont-
wikkelingslaboratorium operationeel en wat we nu 
gaan doen, is voor rubbers, epoxy’s en batterijen ook 
ontwikkelingslaboratoria inrichten. Wij moeten name-

INNOVATIE MATERIALEN

lijk eerst ons huiswerk doen voordat wij klanten über-
haupt kunnen benaderen. Er zijn bepaalde ISO- en 
ASTM-normen waaraan wij moeten voldoen anders 
word je niet serieus genomen. Wat we nu doen, is 
nieuwe proces- en kwaliteitscontrolelaboratoria 
inrichten waarin wij samen met de klant ons materiaal 
kunnen inmengen in diverse formuleringen. Stel, een 

klant komt met een epoxy aan, dan testen wij dat 
materiaal voor ze. Dan laten wij zien dat ze een betere 
geleiding kunnen krijgen of dat we een versteviging 
kunnen realiseren, of een lichtgewicht composiet kun-
nen maken met ons product.”

Focus op elastomeren
De focus ligt momenteel op elastomeren omdat daarin 
carbon black eenvoudig kan worden vervangen door 
Carbon X. “Dit is eenvoudiger voor productadoptie dan 
het vervangen van een glasvezel voor verstevigingen in 
thermoplasten bijvoorbeeld. In die toepassingen heb je 
meer begeleiding van de klant nodig.” In seals wordt 
carbon black bijvoorbeeld gebruikt ten behoeve van de 
warmtegeleiding. “Voor een hogere warmtegeleiding 
voeg je dus meer carbon toe. De limitatie zit hem ech-
ter in de viscositeit en hardheid die worden aangetast 
naarmate je meer carbon toevoegt. Wat je ziet, is dat 
de netwerken van CarbonX beter warmte geleiden én 
tot hogere beladingsgraden kunnen worden toegepast 
omdat de hardheid en viscositeit minder worden beïn-
vloed. Dus wij kunnen ten opzichte van de carbon 
black een betere warmtegeleiding realiseren bij een 
bepaalde belading zonder dat de viscositeit wordt aan-
getast.” 

‘Wij kunnen ten opzichte 
van carbon black een betere 

warmte- en elektrische 
geleiding realiseren zonder 

dat de viscositeit en 
hardheid worden aangetast 

– een unicum’

006-011_KR01_ART_CARBON X PORTRET.indd   9 07-02-19   15:48



10 KUNSTSTOF & RUBBER # 1/2019

Seals van batterijen  
Het is niet één eigenschap waar het om gaat, zegt Van 
Raalten. “Wij kunnen niet zeggen dat wij de sterkste 
zijn of de meest geleidende. Het is de combinatie van 
eigenschappen zoals viscositeit, warmtegeleiding, 
stroomgeleiding en belading. Het gaat om een samen-
spel van eigenschappen, daarin zijn wij de beste. Met 
ons materiaal kan men nu bijvoorbeeld seals maken 
voor batterijen met een hogere energiedichtheid, die 
meer warmte moeten kunnen afvoeren zonder dat de 
seal te hard is of minder goed afsluit. Warmteafvoer is 
met name bij batterijen heel belangrijk omdat de 
energiedichtheid van de batterijen steeds hoger wordt. 
Alle apparaten hebben steeds meer vermogen nodig in 
steeds kleinere groottes. De beperkende factor daarbij 
is de warmtegeleiding. Uiteindelijk gaat het dan bij-
voorbeeld om een lijmlaag die niet goed de warmte 
geleidt en daarmee de beperkende factor wordt. Als 
wij ons materiaal eraan kunnen toevoegen, los je dat 
probleem op. Op dit moment rondt een eerste klant de 
finale explosie-tests af met CarbonX -seals in haar 
lithium batterijen, waarna het product na een succes-
volle test de markt op zal gaan.”  

Lithiumbatterij
Bij een klant is Carbon X nu proeven aan het doen met 
de seal van een lithiumbatterij. Voordat die proeven 
zijn gestart, heeft Van Raalten al moeten aantonen dat 
hij honderd ton per jaar kan leveren. “Het is de span-
nendste fase waarin wij nu zitten, je kan niet een pro-
ject starten met tien kilo als de klant gaat testen. Want 
als de tests succes hebben en hij wil materiaal heb-
ben, moet je kunnen leveren.”

240 ton materiaal 
Rutger van Raalten zegt 240 ton materiaal op voorraad 
te hebben en daar moet hij op een zeker moment 
natuurlijk van af. “Onze grootste concurrenten hebben 
ons nog niet op de radar. Grote autobandenproducen-
ten bewegen heel langzaam maar toch komen ze 
steeds terug met hun test resultaten en opvolgvragen 
omdat ze wel degelijk in de data zijn geïnteresseerd. 
En ze willen weten welk risico ze lopen als ze zich 
helemaal niet met de materie zouden bemoeien. Je 
krijgt de zogenaamde fear-of-missing-out. Als je nu 
niet begint wat ga je dan missen? Want we zijn al wel 
bij jouw concurrent bezig.” 

Onconventionele route 
Carbon X koos de onconventionele route met dit nieu-
we materiaal. Langs de lijn van start-up en scale-up 
duwt het bedrijf nu zijn materiaal de markt in. Van 
Raalten: “De grote spelers zeggen eerst dat ze er geen 
zin in hebben, of dat het ver van hun bed is. Maar nu 
zien ze in de batterij-industrie al nieuwe seals ver-
schijnen die veel beter de warmte kunnen afvoeren. 
Dus ze hebben de keuze: óf ze gaan ook met het mate-
riaal aan de slag of ze missen de boot. Wij hebben een 
grote stap gezet doordat we grote hoeveelheden kun-
nen leveren voor de juiste prijs. Wij hebben niet de 

torenhoge prijs van nanobuisjes, die daardoor veel 
problemen hebben. In een lab kan je mooie dingen 
laten zien maar dan blijkt het niet voor de juiste prijs 
op te schalen te zijn.” 

Inmengen in carriers 
Carbon X richt zich op het inmengen in elastomeren, 
thermoharders en thermoplasten. Van Raalten: “De 
grootste valkuil is om onvoldoende focus te houden en 
alles te proberen. Maar, je moet op zoek naar de toe-
passingen waarin de adoptie het snelst is. In elasto-
meren wordt veel carbon black gebruikt en het één op 
één vervangen van carbon black door ons product is 
voor de klanten het gemakkelijkst: zwarte poeder A 
vervangen door zwarte poeder B en de eigenschappen 
veranderen in positieve zin. Bij thermoplasten probe-
ren we glasvezeltjes te vervangen omdat wij net zo 
sterk kunnen zijn met dertig procent minder gewicht. 
Daar zit echter een uitdaging om de klant te leren ons 
materiaal in te mengen, omdat een poeder anders 
inmengt dan een vezeltje.”

Recyclebaarheid 
Carbon X is een driedimensionaal netwerk en dit bete-
kent dat krachten in drie richtingen kunnen worden 
opgevangen. Normaal gesproken hebben veel materia-
len last van een richtingsvoorkeur (anisotropie, red). 
“Als je het gaat verwerken, breken de vezeltjes of de 
deeltjes omdat ze verkeerd belast worden. Met ons 
driedimensionale materiaal hebben we het opnieuw 
verwerken in thermoplasten getest. Het resultaat was 
dat de mechanische eigenschappen na drie keer herge-
bruik nog steeds hetzelfde zijn. Dus in die markt zien 
we ook potentie. Glasvezels en koolstofvezels kunnen 

‘Met Nederlandse 
technologie kunnen we de 
wereld beter maken. Ik wil 

hiervoor samenwerken met 
de rubber- en 

kunststofindustrie’

INNOVATIE MATERIALEN

006-011_KR01_ART_CARBON X PORTRET.indd   10 07-02-19   15:48



11KUNSTSTOF & RUBBER # 1/2019

straks worden gedowncycled maar ons materiaal kan je 
steeds blijven hergebruiken. We doen ook life cycle ana-
lyses waarmee we kijken hoeveel CO2-emissie we 
besparen. Een belangrijk aspect is de besparing in de 
product lifecycle (gebruikersfase), dus wanneer het 
wordt toegepast in een autoband besparen we CO2-
uitstoot omdat we de rolweerstand verminderen. En dan 
gaat het niet om één auto, dus die getallen gaan heel 
snel omhoog. In het begin wordt CO2 uitgestoten in het 
productieproces, ongeveer vergelijkbaar als bij carbon 
black. Maar in de toepassingsfase van een autoband 
besparen we vervolgens als gevolg van de veel lagere 
rolweerstand en dus veel lager brandstofverbruik van 
de auto. En dit verloopt zonder compromissen want de 
grip van de band neemt er niet door af.” 

22 mensen
Carbon X bestaat inmiddels uit 22 mannen en vrouwen 
en heeft de financiering voor de komende jaren op 
orde. “Per stap heeft Sequoia ingezien dat het steeds 
meer de moeite waard wordt om in Carbon X te inves-
teren. Elke keer hebben zij de bevestiging gezocht en 
met ons afgesproken dat er na het bereiken van een 
mijlpaal weer een nieuwe investering zou bijkomen. 
We draaien momenteel een kleine omzet, gebaseerd 
op samples en verkopen van prototypevolumes en we 
verwachten de eerste grote orders boven de ton hal-
verwege dit jaar. Toch is de tractie voldoende om de 
investeerders te overtuigen om te blijven investeren. 
Je kan begrijpen dat als een toepassing in seals van 
batterijen of in autobanden echt gaat lopen, dan 
komen we vrij snel in het scenario van break-even 
terecht, of misschien wel bij winst maken over twee tot 
drie jaar. Sequoia heeft vertrouwen in de ondernemer 
en in het plan.” 

99 van de 100 
Venture capitalists doen honderd investeringen en er 
mislukken er misschien 99 maar met dat ene grote suc-
ces kan je alles terugverdienen. Rutger van Raalten: 
“Ook wij zijn een hoogrisico-investering en toch is er 
iedere keer meer geïnvesteerd. In het algemeen worden 
advanced material start-ups gekenmerkt door een hoog 
technisch risico door de opschalingsproblematiek. Kan 
jij het materiaal maken in het juiste volume voor de juis-
te prijs, dát was de vraag. En wij wisten niet of we dat 
konden, maar geloofden er natuurlijk wel in. Voorts was 
er de vraag of je een urgent probleem van de klant kan 
oplossen waardoor ze jouw product nodig hebben? Dat 
wisten we ook niet, we hadden alleen ideeën zoals het 
glasvezel vervangen, dan wordt het composiet dertig 
procent lichter en dat is heel belangrijk. Hetzelfde geldt 
voor warmtegeleiding in batterijen. Je gaat de tests in 
het laboratorium verbinden met de trends in de wereld. 
We hebben met onze visies en durf de investeerders 
overtuigd, terwijl je in een vroeg stadium natuurlijk 
nooit garanties kan afgeven. We hebben in de afgelopen 
jaren steeds progressie laten zien maar we hebben tot 
op dit moment een kleine omzet en draaien natuurlijk 
nog geen winst. We hebben wel de groei doorgemaakt 
die we wilden waardoor we uiteindelijk ons doel kunnen 
bereiken. En dat doel is ons product in te zetten in toe-
passingen die onze wereld, per saldo, een betere pla-
neet maken.” 

SAMENWERKEN RUBBER EN KUNSTSTOF 
Rutger van Raalten heeft nog een boodschap aan de 
Nederlandse wereld van rubber en kunststof. “Als 
Nederland zijn we een mondiale speler in de rubber- en 
kunststof industrie en doen we niet onder voor de rest 
van wereld. Het is dan ook mijn missie om samen met de 
Nederlandse industrie deze Nederlandse technologie 
wereldwijd in te gaan zetten en onze voorsprong verder 
uit te breiden. Ik nodig dan ook graag een ieder in de 
rubber- en kunststofindustrie uit ons nieuwe test-labs in 
Delft te komen bekijken en samen de eerste CarbonX 
compounds te vervaardigen.” 

https://www.carbonx.nl 

Toepassingen
Carbon X kan worden toegepast in elastomeren 
voor autobanden en transportbanden, in 
thermoplasten, thermoharders, inkten en coatings, 
batterijen en zuiveringsinstallaties.

INNOVATIE MATERIALEN
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