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om het product te beschermen, te isoleren, minder 
waterdoorlatend te krijgen en tegelijk om te versie-
ren. Email bij aardewerk wordt meestal glazuur 
genoemd.

Eigenschappen
Het proces van emailleren op metaal werd in het 
begin van de vorige eeuw, en nu nog steeds, toegepast 
om metalen voorwerpen te beschermen tegen 
beschadigingen en roest, terwijl het product daar-

door ook krasbestendiger 
wordt.
Omdat een emaillaag minder 
buigzaam is dan het metaal 
waarop het is aangebracht, kan 
het bij onvoorzichtige behande-
ling barsten en kunnen er zelfs 
stukken afspringen.
In de elektronica en elektro-
techniek wordt email zeer vaak 
toegepast om koperdraad van 
een elektrisch isolerende laag te 
voorzien. Dit wikkeldraad 

Aan het begin van de 20e eeuw was een keuken vol 
emaillen gebruiksvoorwerpen gemeengoed. 
Tegenwoordig is email vaak vervangen door 
andere materialen, want het past niet meer in de 
hedendaagse keuken. Toch is het materiaal niet 
helemaal uit het zicht verdwenen. 
De nostalgische producten zijn nu het domein 
van veel verzamelaars. Ook het Huis van Oud 
heeft een hele verzameling van dit keukengerei.

Email
De Franse schrijfwijze is emaille. 
Email is in feite niets meer of 
minder dan een laag gesmolten 
glas die door extreme verhitting 
tot 800 tot 900 graden wordt 
aangebracht op metaal.  Dit proces 
was al bekend bij oude volkeren 
als de Egyptenaren en de Kelten. 
Zij gebruikten het vaak in vele 
bonte kleuren bij het aanbrengen 
op sieraden.  Het werd ook wel op 
aardewerk toegepast. Het diende 
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en potten, maar ook oranje, rood, terracotta, geel, 
bruin, zwart, crème, veel verschillende tinten groen 
en blauw. Er zijn ook producten met bloemen en 
streepjes.
Geëmailleerde reclameborden zijn nu nostalgische 
plaatjes en zeer gewilde verzamelobjecten.

Tegenwoordig wordt 
email vooral ge-
bruikt voor beweg-
wijzeringborden, 
straatnaamborden, 
huisnummers en 
waterpeilborden. Dit 
omdat email kras- en 
roestbestendig is en 
tot vijftig jaar 
kleurvast kan zijn.
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wordt gebruikt om er spoelen van te wikkelen. Bij 
oververhitting van de spoel kan het email verbran-
den, waardoor kortsluiting kan ontstaan, met brand 
als gevolg.

Gebruiksvoorwerpen
Denk daarbij aan keukengerei zoals potten, pannen, 
schalen, vergieten, broodtrommels, melkkokers, 
koffiepotten, koffiemolens, bekers, borden, wastei-
len, waterketels, lepelrekken, zand-zeep-sodarekken 
en petroleumstellen in allerlei soorten en maten. 
Ook grote oppervlaktes kunnen geëmailleerd zijn, 
denk dan bijvoorbeeld aan de buitenkant van kook-
toestellen, koelkasten of wasmachines. Deze laag 
email is meestal wit.
Kleur treffen we vaak aan op kleinere voorwerpen. 
De gekleurde laag voegt naast bescherming ook een 
decoratief element toe. Door toevoeging van gekleur-
de oxiden kan de emaillaag diverse kleuren krijgen.

In de vorige eeuw komen we veel kleuren 
tegen. Het bekende 
grijsgewolkt op pannen 
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