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HEMPEL – meer dan verf alleen
HEMPEL levert al bijna 100 jaar kwaliteitsverf aan klanten wereldwijd.  De verantwoordelijkheid en interesses van het HEMPEL-concern reiken daardoor ver over de
grenzen van de onderneming heen.
Tegen die achtergrond reserveert het HEMPEL-concern jaarlijks een aanzienlijk bedrag voor sponsoractiviteiten en -evenementen die verband houden met de dagelijkse praktijk van onze klanten en medewerkers. De gesponsorde activiteiten zijn
zeer divers en omvatten de categorieën humanitaire doeleinden, cultuur, sport en
wetenschap.
SOS-Kinderdorpen
Toen de tsunami het gebied in het
noorden van Sumatra, Indonesië, had
verwoest, dat met 130.000 doden de
zwaarst getroffen streek was, hebben
we een geldbedrag overgemaakt naar
SOS-Kinderdorpen. HEMPEL heeft meegeholpen aan de wederopbouw door
financiële middelen beschikbaar te stellen voor een huis met 10 kinderen die
hun ouders verloren hebben, en een
heel dorp voor wezen. De donatie is in

2004 gedaan; dit jaar is deze samenwerking van start gegaan.
Cultuur
De samenwerking met Det Kgl.  Teater
(het koninklijk theater) is een belangrijk,
positief aspect voor de samenwerking
van HEMPEL met onze internationale
klanten. Ook voor de medewerkers van
HEMPEL wereldwijd is de samenwerking
met de diverse kunstvormen van het
theater een welkome activiteit.

Sport
HEMPEL is trots op zijn tradities als leverancier van verf voor o.a. plezierjachten en schepen. In 2004 is HEMPEL dan
ook sponsor geworden van de Deense
Olympische zeilers, die dezelfde waarden als HEMPEL hebben: betrokkenheid
en verantwoordelijkheid.  Het sponsorschap is ook een voorbeeld van HEMPELs steun aan een actieve zeiljeugd,
die Denemarken deelt met zeilers in
Noorwegen, Zweden, Finland, Duitsland
en Griekenland.
Daarbij zijn we met gepaste trots sponsor van de prestigieuze Farr 40-vloot, die
zich kan meten met die van alle landen
ter wereld. De Farr 40 is een supersnelle
offshore racebootklasse, die uitsluitend

voor zeezeilwedstrijden wordt ingezet. 
HEMPEL drukt met dit sponsorschap
zijn betrokkenheid uit bij het nieuwe bedrijfssegment Superyachts.
Wetenschap
Een belangrijk deel van de huidige en
toekomstige
HEMPEL-medewerkers
wordt gerekruteerd bij technische universiteiten wereldwijd.
Dat heeft geresulteerd in samenwerking met de technische universiteit van
Denemarken en de oprichting van The
Hempel Student Innovation Laboratory
aan het instituut voor chemische techniek. Hier kunnen de studenten ideeën
ontwikkelen en testen voor nieuwe producten die een verbetering betekenen
voor milieu, kwaliteit en economie.

Via onze sponsorschappen levert HEMPEL dus een waardevolle bijdrage aan humanitaire, culturele, sportieve en wetenschappelijke doeleinden.

4

Voorafgaand aan het schilderen  

Vorafgaand aan het schilderen

Werkomstandigheden

De verwerkingseigenschappen van HEMPEL verven kunnen bij verschillende
klimaatomstandigheden variëren.  Die in deze leidraad gespecificeerde droog-/
uithardingstijden en aflakintervallen gelden onder de volgende condities (tenzij
anders staat aangegeven):
■
■
■

temperaturen bij 20°C
een relatieve luchtvochtigheid (RH) van 60-65 %
een goed geventileerde werkruimte

Temperatuur
Omdat bij verschillende temperaturen geverfd kan worden, is dikwijls aanpassing
van de aangegeven droog- en uithardingstijden noodzakelijk.  Daarvoor bestaat
een handige vuistregel: verdubbel de droog- resp.  uithardingstijd, wanneer de
temperatuur 10°C daalt en halveer de tijd, wanneer de temperatuur 10°C stijgt. 
Andere temperatuurintervallen berekent u dienovereenkomstig.
De eigenschappen van een verf veranderen onder invloed van temperatuurschommelingen. Bij lage temperaturen hebben verven een dikkere consistentie
en moeten verdund worden.  De aanbevolen waarden/maximum waarden voor
verdunners daarom altijd aanhouden. Nooit sterker verdunnen! Beslist niet verven bij temperaturen die boven de aanbevolen maximum waarden liggen! De
versnelde droog- resp. uithardingstijd kan het vloeivermogen van de verf zodanig
doen verminderen dat elke kwaststreek zichtbaar blijft. Directe zonnestraling op
de laklaag heeft hetzelfde ongewenste effect, omdat het te bewerken oppervlak
veel warmer is dan de omgevingstemperatuur.
Informeer uzelf voorafgaand aan gebruik over de minimale verwerkingstemperatuur van de door u gekozen verf. Bij een te lage temperatuur hardt de verf niet uit. 
Het resultaat: lopers, verminderde hechting tussen de lagen en glansverlies.
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Relatieve luchtvochtigheid
De ideale luchtvochtigheid bedraagt idealiter niet meer dan 65 % (gemeten met
een hygrometer) Aan deze voorwaarde wordt normaal gesproken voldaan, wanneer het te verven oppervlak iets bevochtigd wordt en binnen 10 – 15 minuten
droogt. Nooit te vroeg ‘s ochtends of te laat op de middag met het verven beginnen, omdat zich condens of dauwdruppels op de ondergrond of de verse laklaag
kunnen vormen.
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Zorg voor voldoende ventilatie, zodat de oplosmiddelen kunnen verdampen en
de verf goed uithardt. Blaasjesvorming wordt zo voorkomen. 

Werken in de open lucht
Werken het liefst op een windstille dag, zodat zich geen stof op het oppervlak
afzet en het verloop van solventgebaseerde verven wordt geoptimaliseerd. U
verkrijgt een gelijkmatige aflakresultaat. 

Verwijderen van oude verf en antifoulings
Verf- en antifoulingverwijderaars vergemakkelijken de dikwijls moeizame procedure, oude verflagen en antifoulings grondig te verwijderen Deze producten zijn
voor 1-componenten-verven en -lakken en voor antifoulings, echter niet voor 2componenten-systemen, zoals polyurethaanlakken en epoxyverven, geschikt. 
Alvorens opnieuw te lakken moeten alle verflagen boven en onder de waterlijn
op hun hechting op de ondergrond en hun verdraagzaamheid met het nieuwe
voorlaksysteem gecontroleerd worden. Is die niet aanwezig, moeten alle oude
verflagen verwijderd worden. Oude verflagen laten zich ook via afbranden of afkrabben verwijderen Dat gaat echter aanmerkelijk moeizamer en de oppervlakken zijn dikwijls te ruw om direct te worden geverfd. Bij houten boten bestaat
bij het afbranden van oude verflagen – hoe voorzichtig men daarbij ook te werk
gaat – altijd het gevaar dat het hout beschadigd wordt. Het gebruik van een
verfverwijderaar vermindert daarentegen het risico van rompbeschadiging. 
Breng de verfverwijderaar met een kwast op het droge oppervlak aan.  Het
beste resultaat bereikt u, wanneer u bij temperaturen van 10°C op een windstille dag werkt. Wanneer het te winderig is, kunnen de oplosmiddelen te vroeg
verdampen en dat vermindert de werking van de verfverwijderaar.  Om dit te
verhinderen, kunt u onmiddellijk na het opbrengen van de verwijderaar een
laag papier (krantenpapier is daarvoor uitstekend geschikt) of plasticfolie op
het oppervlak leggen. Hoe lang u de verwijderaar laat inwerken, hangt van het
type verf af die verwijderd moet worden, van het aantal verflagen en de omgevingstemperatuur. Altijd de adviezen van de fabrikant in acht nemen. Bijzondere
zorgvuldigheid is geboden bij GFK-jachten, omdat verfverwijderaars het materiaal kunnen doen verkleuren. 
De oude verflagen laten zich na het behandelen met een krabber en/of overvloedig leidingwater verwijderen. Herhaal deze procedure bij hardnekkige lagen. 
Let er daarbij op dat het oppervlak weer volledig opdroogt. Na het verwijderen
van de verf het oppervlak grondig met leidingwater afspoelen, om ook evt. 
resten volledig te verwijderen.

Vorafgaand aan het schilderen

Ventilatie
Werken in de bootschuur
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Reinigen en ontvetten

Een grondige voorbereiding van het oppervlak is een absolute
voorwaarde voor een geslaagd verfresultaat. Een deel van deze
voorbereiding bestaat uit de verwijdering van alle resten die zich
op het oppervlak hebben vastgezet.

YACHT CLEANER
YACHT CLEANER is een emulgerend universeel reinigingsmiddel
(type “koudreiniger”), dat snel en eenvoudig vuil, olie, teer e.d. 
verwijderd. YACHT CLEANER kan met maximaal 50 delen water
verdund worden. Ook bij uitstek geschikt voor reiniging van de
bilge en van motorblokken. Met YACHT CLEANER moeten voorafgaand aan iedere nieuwe verfbeurt eventueel aanwezige vetresiduen van het oppervlak verwijderd worden. Op die manier wordt
de hechting van de nieuwe verflaag aanmerkelijk verbeterd. 

1L

DEGREASER
De Hempel DEGREASER is een bijzonder krachtig werkend oplosmiddelenmengsel voor reiniging van gereedschappen, kwasten, verfrollers en spuitapparatuur, ook bij vervuiling door 2-componenten verven. Eveneens zeer geschikt voor het verwijderen
van scheidingswas en vet van polyesteroppervlakken (gelcoat),
aluminium, staal en ferrocement. Vrij van chloorkoolwaterstoffen. 

VERFVERWIJDERAAR
Een biologisch afbreekbare, krachtig werkende, waterverdunbare VERFVERWIJDERAAR, vrij van aromaten en chloorkoolwaterstoffen.  Oude antifoulings en 1-component lakken kunnen
moeiteloos verwijderd worden. Gekeurd door het Institut für
gewerbliche Wasserwirtschaft und Luftreinhaltung (Instituut
voor industriële lucht- en (afval)waterbehandeling).  2,5 liter
VERFVERWIJDERAAR zijn voldoende voor een oppervlak van ca
8 m². 

750ml

2,5 L

➜ TIPS
■

Om te verhinderen dat de VERFVERWIJDERAAR verdampt, kan deze met een
laag folie worden afgedekt.
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Na het reinigen moet het oppervlak gelijkmatig mat geschuurd worden,
om de hechting van de nieuwe verflaag te verbeteren Alvorens
opnieuw te verven, eerst het schuurstof grondig verwijderen. 

Droogschuren
Droogschuren wordt aanbevolen, wanneer
vullerlagen of oude verflagen verwijderd
(geen antifouling, omdat het stof toxisch
is) en wanneer hout, aluminium, lood en
GFK op het verven voorbereid moeten
worden.  Droogschuren veroorzaakt een
hoeveelheid schuurstof. Daarom altijd een
ademhalingsmasker van goede kwaliteit
en een beschermbril dragen  Droogschuurpapier is verkrijgbaar in diverse korrelgroottes in de vorm van vellen of rollen. 
Een gelijkmatige schuurresultaat bereikt u
met een schuurblok. 

Natschuren
Antifoulings dienen altijd nat geschuurd te worden, om inademing van
toxisch schuurstof te verhinderen. Door het water blijft het schuureffect
langer bewaard en wordt het oppervlak snel schoon. Natschuurpapier
is in vellen met verschillende korreling verkrijgbaar en dient met een
schuurblok van kurk te worden toegepast, omdat alleen zo een gelijkmatig geschuurd oppervlak wordt verkregen. 

Welke korrel is de juiste?
Te schuren ondergrond
2-componenten plamuurmassa
Nieuwe gelcoat vóór opbrengen
van de primer
Reeds gelakte oppervlakken
Gelakt oppervlak 	
HARD RACING antifouling
(bijv. vóór regatta’s)
Oude/beschadigde gelcoat
GFK-laminaat vóór opbrengen
van de primer

Droogschuurpapier, korrel
60-100

Natschuurpapier, korrel
80-120

150
150-180
220

180
180-240
240

240-600
80-120

400-1200
120

220

240

Vorafgaand aan het schilderen

Schuren
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Schuurmachines

Onderstaand volgt een overzicht van de meest toegepaste schuurmachines:

Bandschuurmachine
Snel verwijderen van materiaal op vlakke oppervlakken

Schotelschuurmachine
Snel verwijderen van materiaal op nagenoeg alle oppervlakken. Uitgerust met het
juiste schuurpapier zijn deze schuurmachines perfect geschikt voor alle schuurbewerkingen, van grof schuren van basiscoatings
t.e.m. fijnschuren voorafgaand aan het opbrengen van de uitlopen. 

Excenterschuurmachine
Multi purpose schuurmachine voor praktisch alle toepassingen. Omdat standaard
schuurpapier gebruikt wordt, kan met deze
schuurmachine bijzonder economisch gewerkt worden.
Belangrijk: Toebehoren voor boormachines en haakse schuurmachines alleen voor grof schuren gebruiken, omdat deze in het materiaal
doordringen en kerven kunnen achterlaten

Straalreiniging
Straalreiniging kan met kiezelgrit, slijpsel en
zand geschieden.  Voor aluminium- en rvs-oppervlakken dient een niet-metallisch straalmiddel zoals granulaatpoeder te worden gebruikt. 
Reiniging van oppervlakken door middel van
straalreiniging wordt doorgaans door specialisten met de daartoe benodigde uitrusting
uitgevoerd.
Men kan evenwel een hogedrukslang met diverse appendages huren.  Straalreiniging garandeert een optimaal oppervlakteprofiel voor
de nieuw op te brengen lak. 
➜ TIPS
■

Multiplex en gefineerde oppervlakken slechts lichtjes zandstralen, om beschadiging van het dunne fineer te voorkomen

Opbrengen van de verf
en gereedschap
De laagdikte per opgebrachte laag wordt in Micron (µ) aangegeven (1 µ
= 1/1000 mm) Een natte laag-diktemeter is handig, wanneer de laagdikte van cruciale betekenis is. Doorgaans berekent men echter het te
verven oppervlak en brengt men de aanbevolen hoeveelheid verf op.
De gehaltes aan oplosmiddelen en vaste stoffen in de verschillende
producten variëren.  Een verf die met een natte laagdikte (NLD) van
100 µ wordt opgebracht, droogt, afhankelijk van het product, bij het
vervluchtigen van het oplosmiddel tot
een droge laagdikte (DLD) van 35 – 65 µ
(HIGH PROTECT bevat geen oplosmiddelen. Derhalve is er geen verschil tussen
natte- en drooglaagdikte, er vervluchtigt
immers geen oplosmiddel).
Om u een aanknopingspunt voor de benodigde hoeveelheid verf te geven, bevatten
onze overzichten ook een opgave van de
benodigde literhoeveelheid per m², zodat
u de totale door u benodigde hoeveelheid
verf moeiteloos kunt uitrekenen. 
Breng nooit meer dan de gespecificeerde
hoeveelheid verf per laag op, omdat anders bij het uitharden problemen optreden en oplosmiddelen niet meer ontsnappen kunnen.  Het
aflakken kan daardoor mislukken. De laagdikte wordt door de volgende
factoren beïnvloed:
■
■
■
■
■

oppervlakteprofiel – Een onregelmatig oppervlak is groter dan een
gelijkmatig oppervlak. Hiervoor is meer verf nodig. 
oppervlakteporeusheid – sommige oppervlakken absorberen meer
verf dan andere
temperatuur – bij lage temperaturen hebben verven een dikkere consistentie en laten zich slechts met moeite verwerken
de toegevoegde hoeveelheid verdunner
Gereedschap/Methode
Natte laag
het opbrengen van de verf – in het
dikte (NLD)
onderstaande overzicht zijn de natte
Schuimroller*
40-80
65-120
Lamsvelroller
laagdiktes (in µ) aangegeven, die met
Mohair-roller
40-100
de diverse gereedschappen per laag
Kwast 	
70-110
mogelijk zijn:
Luchtdruk spuiten
75-150
Airless-spuiten*
60-500+
Belangrijk: HIGH PROTECT kan met behulp
van de met * gemarkeerde gereedschappen in lagen van 200 µ en meer worden
opgebracht.

Opbrengen van de verf en gereedschap

Laagdikte
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Kwast
Gebruik altijd een kwaliteitskwast kiezelgrit en altijd
de grootste kwast, die voor u werk geschikt is.  Voor
het aflakken nooit een nieuwe kwast gebruiken, omdat
deze bij eerste gebruik dikwijls haart.  Breng de verf
kris en kras op een beperkt oppervlak op, dat wil zeggen strijk deze van de ene zijde naar de andere en van
oven naar beneden. 
Werk door, tot de verf gelijkmatig over het oppervlak
verdeeld is.  De laatste streken moeten zonder
moeite uitvoerbaar zijn (oppervlaktefinish) en verticaal verlopen (zie ook verderop in de tekst onder
verfkussens). Houdt de kwast onder een hoek van
45°, om kwaststrepen te voorkomen.  Tijdens het
verven droogt de verf in de kwast op.  Reinig uw
kwast ca.  om de 30 minuten, om een gelijkmatig
oppervlak te verkrijgen.

Verfrollers
Verfrollers zijn goed geschikt, om grote oppervlakken
snel te schilderen.  Met een geschikte verfroller kunnen uitstekende resultaten worden gerealiseerd. Waar
snel werken belangrijker is dan een perfect oppervlak,
kan het best een kortvezelige Mohair-roller gebruikt
worden.  Met dunne lamsvelrollers en schuimrollers
laat zich een betere oppervlaktekwaliteit verkrijgen. 
In alle gevallen moet de verf – zoals hierboven beschreven – in alle richtingen verwerkt kunnen worden. 
Na het opbrengen met een rol laat zich met een
kwast of een verfkussen een gelijkmatige oppervlak
realiseren. Voorafgaand aan eerste gebruik van een
lamsvel- of Mohair-roller deze met afplaktape omwikkelen en de tape met een ruk lostrekken, om
pluizen te verwijderen.

Opbrengen van de verf
en gereedschap
Het verven kan ook direct met een verfkussen
geschieden.  De beste resultaten worden echter
bereikt, wanneer men het kussen voor dat oppervlaktefinish van vlakken gebruikt, die voorafgaand
met kwast of rol bestreken worden. 
Verfkussens altijd direct met het opbrengen van de
verf gebruiken. Beweeg het verfkussen slechts in
een richting. Met verticale bewegingen verhindert u een te hoge laagdikte, die tot uitzakken
kan leiden. Deze methode doet nagenoeg alle
opbrengsporen verdwijnen en zorgt voor een
gelijkmatig oppervlak!

Airless- of spuiten met druklucht
De ervaring heeft geleerd, dat met verfspuitpistolen het beste resultaat bereikt wordt. Waar mogelijk, dient in de bootschuur bij gelijkmatige temperatuur en geringe vochtigheid gewerkt te worden. 
Bij het opbrengen van 2-componenten-verven moet
als adembescherming altijd een volledig over het
gezicht sluitend ademhalingsmasker worden gedragen. Wend u tot een specialist, wanneer u niet
over de vereiste uitrusting beschikt!

Opbrengen van de verf en gereedschap

Verfkussens
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Voor de meeste toepassingen biedt Hempel twee verfsystemen aan:
1-componenten-verven (Conventional) of 2-componenten-Verven
(High Performance)
De juiste bootverf voor uw boot dient met zorg te worden uitgekozen. 
Neem voldoende de tijd voor die keuze, daardoor kunt u zich uiteindelijk heel wat geld besparen. Volgende factoren zijn van belang voor die
keuze van de bootverf:

Oude verflagen
Een 2-componenten-verf dient nooit op een
1-componenten-verf te worden opgebracht,
terwijl een 1-componenten-verf voor het aflakken van 1-componenten- en 2-componentenoude verflagen geschikt is. Wanneer u besluit,
in plaats van een 1-componenten-verf een 2componenten-verf te gebruiken, dient u een
onbekende oude verf grondig te verwijderen,
om elk risico van onverdraagzaamheid te vermijden.

Ondergrond en flexibiliteit
Als vuistregel geldt, dat 2-componenten-systemen slechts op een ondergrond opgebracht
dienen te worden, die minimaal “werkt”  2-componenten-systemen zijn
voor rompen van hout in karweel- of klinkerbouw niet geschikt, omdat
deze de flexibiliteit van een 1-componenten-verf vereisen.

Opbrengen van de verf
Alle verven moeten voorafgaand aan de verwerking goed worden omgeroerd.  Bij 2-componenten-verven moet bovendien de aangegeven
mengverhouding in acht genomen worden.  Daarna kunnen deze net
als een 1-componenten-verf worden toegepast.  Vergeet echter nooit
dat temperatuur en aflakintervallen uiterst strikt moeten worden aangehouden!

Toepasbaarheid en houdbaarheidstijd
Wat moeten verf en oppervlak kunnen verduren? Een 2-componentenverf biedt een veel robuustere bescherming dan een 1-componentenverf.

Resistentie
Een 2-componenten-lak is gemiddeld twee keer zo resistent als een
1-componenten-lak.

De eerste laag:
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Voorafgaand aan het schilderen
■
■
■
■

Reinig en/of ontvet het oppervlak. 
Schuur het oppervlak zodat dit goed hecht. Spoel het schuurstof weg en laat
het oppervlak drogen. 
Vul scheurtjes en gaten onder en boven de waterlijn met EPOXY FILLER of
UNIVERSAL EPOXY PLAMUUR. 
Schuurstof voorafgaand aan het schilderen verwijderen. 

➜ TIPS
■
■

■
■
■
■
■

■

Controleer, dat het oppervlak optimaal geprepareerd is. Dit is een voorwaarde
voor een geslaagd verfresultaat.
Lees alle Productlabels aandachtig en neem beslist de beschermings- en
veiligheidsvoorschriften in acht. De productgegevensbladen kunt u onder www
yachtcare de downloaden of via de HEMPEL-vakhandelaar bij u in de buurt
bestellen.
Roer de verf altijd grondig om, zodat deze zich goed laat uitstrijken.
Tijdens het verven meerdere keren omroeren.
Bevochtig de grond in de werkruimte, zodat er geen stof kan opwervelen
Giet die benodigde hoeveelheid verf voor uw werk in een geschikte container
en sluit het blik zorgvuldig, om kwaliteitsverlies te voorkomen.
Wanneer twee personen met het verven belast zijn, is het dikwijls van voordeel, het werk te verdelen, waarbij één persoon schildert en de andere persoon de oppervlaktefinish uitvoert.
Om storende verfranden te vermijden, dient u het afplaktape te verwijderen,
voordat de eerste laag volledig uitgehard is.

Algemene preventiemaatregelen
■
■
■
■
■
■
■
■

Blikken voorzichtig openen. 
Gemorste verf onmiddellijk verwijderen. 
Nooit op plaatsen eten of drinken, waar verf is opgeslagen of net is opgebracht. 
Draag altijd geschikte beschermkleding en handschoenen. 
Draag een beschermbril. 
Zorg voor een toereikende, voor het product voorgeschreven ventilatie. 
Draag, indien nodig, een ademhalingstoestel. 
Lees voor werkbegin altijd het productlabel. Wanneer u aanvullend advies benodigt, gelieve u zich te wenden tot de HEMPEL-vertegenwoordiging bij u in de
buurt.

Elk oppervlak dat geverfd moet worden, beslist eerst zoals aanbevolen grondig
reinigen en gronderen.  Wanneer u geen volledige nieuwe verfopbouw uitvoert:
informeer uzelf a.u.b. over verdraagzaamheid en oriënteer u aan de hand van de
onderstaande tabellen.

De eerste laag: Tips en adviezen
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Glasvezel of GFK

(glasvezelversterkte kunststof) bestaat uit polyesterhars, die met GFK (glasvezel) is versterkt. Het materiaal onderscheidt zich door een hoge vastheid,
is licht en vergt slechts weinig onderhoud. De GFK-buitenschaal is daarna met
gelcoat bestreken. Na verloop van tijd kan de gelcoat onder inwerking van ultraviolette straling (UV) en algemene belasting lelijk worden en het oppervlak
moet opnieuw geverfd worden.
➜ TIPS
■

■

Een nieuwe gelcoat bevat was- en scheidingsmiddelresten, die vóór het verven verwijderd worden moeten. Deze resten kunnen zeer hardnekkig zijn. Ook
oude gelcoat kan waarschijnlijk nog sporen vertonen. Deze resten beslist
door ontvetten verwijderen.
Oude, verweerde gelcoat en GFK kunnen poreus worden en vereisen speciale
aandacht.

1-componenten verfsystemen
Product
Lagen
Interval
Theor. 	
		
bij
opbrengst
		
20°C min/max m²/l
Boven de waterlijn
PRIMER UNDERCOAT
2
4 uur–3 dagen
11
PRIMER UNDERCOAT/
4
uur–
3
dagen
BRILLIANT ENAMEL		
BRILLIANT ENAMEL
2
8 uur– 3 dagen 13,5
Onder de waterlijn
3 uur UNDERWATER PRIMER		
1-2	 onbeperkt
9,5
 	
UNDERWATER PRIMER/		
3 uurantifouling		
onbeperkt
HEMPEL antifouling
2	 	
13

NLD
per
laag

DLD
per
laag

Verdunner
THINNER

100

40

823

75

40

823

100

40

823

75

40

808

2-componenten verfsystemen
Product
Lagen
Interval
Theor. 	 NLD DLD
		
bij
opbrengst per
per
		
20°C min/max m²/l
laag laag
Boven de waterlijn
LIGHT PRIMER
2 4 uur–30 dagen 8,5
120
60
LIGHT PRIMER/POLY BEST		
4 uur–3 dagen				
POLY BEST
2 16 uur–5 dagen
15 	
75
35
Onder de waterlijn
LIGHT PRIMER
max. 4 3 uur–30 dagen 8,5
120
60
LIGHT PRIMER/
1-2 uur
UNDERWATER PRIMER		
UNDERWATER PRIMER
1
1-2 uur
UNDERWATER PRIMER/		
3 uur antifouling		
onbeperkt
HEMPEL antifouling
2	 	

Verdunner
THINNER
845
851/871
845

9,5

100

40

823

13

75

40

808
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staal en aluminium zijn als materialen in de jachtbouw eveneens geliefd. Deze
onderscheiden zich door hun vastheid, laten zich moeiteloos verwerken en zijn
niet waterdoorlatend. Een bootverf is noodzakelijk, om de boot tegen milieu-invloeden en mechanische belasting onder en boven de waterlijn te beschermen
en ook, een goede corrosiebescherming en een verzorgde aanblik te realiseren.
Na een grondige voorbereiding van het oppervlak en een correct uitgevoerde
coating onderscheiden rompen van staal en aluminium zich door een lange levensduur bij minimaal onderhoud.

➜  TIPS
■

Het coatingssystem moet beslist waarborgen, dat het metaaloppervlak noch
met lucht, noch met water in contact komt.

■

Metaalplaten worden dikwijls reeds door de fabrikant voorgeverfd. Deze primer is echter niet als onderdeel van de coating bedoeld en kan het best
voorafgaand aan de opbouw van de nieuwe lagen worden verwijderd.

■

Voorafgaand aan het coaten moet alle corrosie zonder resten verwijderd worden. Zouten en verontreinigingen bij voorkeur door middel van straalreiniging
(minimaal 2500 psi) en leidingwaterspoeling verwijderen.

■

staaloppervlakken door zandstralen met kiezelgrit conform Sa 2 ½ (Zweedse
visuele norm, d.w.z. ± witmetaal) of door schuren reinigen.

■

aluminium met metaalvrij straalgoed stralen of met schuurpapier korrel 60
- 120 metallisch blank schuren.

■

Onbehandeld metaal direct na de voorbereiding van het oppervlak met LIGHT
PRIMER, gemengd met 25 % verdunning, schilderen, om vóór het coaten vervuiling en aantasting van het oppervlak te verhinderen en een maximale oppervlaktehechting te verkrijgen.

■

Voorafgaand aan het coaten altijd de oppervlaktetemperatuur controleren,
omdat deze bij metalen oppervlakken dikwijls aanmerkelijk van de omgevingstemperatuur afwijkt.

De eerste laag: Tips en adviezen
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Product
Lagen
Interval
Theor.	
		
bij
opbrengst
		 20°C min/max m²/ltr.	

NLD
per
laag 	

DLD
per
laag 	

Boven de waterlijn
PRIMER UNDERCOAT 	
5 - 7 4 uur–3 dagen
11
100
40
PRIMER UNDERCOAT/
8 uur–5 dagen
				
BRILLIANT ENAMEL		
BRILLIANT ENAMEL
2 8 uur–3 dagen 13,5
75
40
Onder de waterlijn
Primer & hechtverbeteraar 		
3 uurUNDERWATER PRIMER 	
5 - 7	 onbeperkt
7,6
125
50
UNDERWATER PRIMER/ 		
6 uurantifouling		
onbeperkt				
6 uurHEMPEL antifouling
2
13
75
40
		
onbeperkt

Ver-.
dunner.
THINNER
823

823

823

808

Staal en aluminium – 2-componenten-verfsystemen
Product
Lagen
Interval
Theor.	
		
bij
opbrengst
		 20°C min/max m²/ltr.	
Boven de waterlijn
LIGHT PRIMER
5
LIGHT PRIMER/POLY BEST		

NLD
per
laag 	

DLD
per
laag 	

4 uur–30 dagen
8,5
120
60
4 uur–3 dagen				

Ver-.
dunner.
THINNER
845

851
POLY BEST
2 16 uur–5 dagen
15
75
35
						
871
Onder de waterlijn
LIGHT PRIMER
5 - 6 3 uur–30 dagen
8,5
120
60
845
LIGHT PRIMER /
1 - 2 uur
	 	 	 	 
UNDERWATER PRIMER		
Hechtverbeteraar 1		
9,5
100
40
823
UNDERWATER PRIMER 	
UNDERWATER PRIMER/		
3 uurAntifouling	 	
onbeperkt				
6 uurHEMPEL Antifouling
2
13
75
40
808
		
onbeperkt
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Verfsystemen en blanke lakken

Het natuurmateriaal hout wordt sinds oudsher in de botenbouw toegepast. Het
moet echter tegen de invloeden van het maritieme milieu worden beschermd. Hout
is biologisch afbreekbaar en biedt daarom een voedingsbodem voor diverse organismen zoals rotveroorzakers in de vorm van schimmels, boormosselen en zeepokken,
die houten planken volledig kunnen opvreten. Hout kan bovendien een niet geringe
hoeveelheid water absorberen. Het hout werkt in dat geval, wat onder bepaalde
omstandigheden een negatieve uitwerking op de hechting van coatingsystemen
heeft. Een geheel van hout gebouwde boot moet daarom specifiek beschermd worden. Speciale verf- en blanke laksystemen beschermen en onderhouden en laten de
natuurlijke schoonheid van het hout volledig tot haar recht komen.

De volgende houtsoorten worden in de jachtbouw toegepast:
Eikenhout
Geelachtig-bruin, dicht hardhout, dikwijls licht
oliehoudend. Eikenhout in de directe omgeving
van ijzermetalen leidt tot verkleuringen en
corrosie. 
Toepassingen: spanwerk, fijn timmerwerk binnen en paneelwerk.
Mahonie
Roodachtig-bruin hardhout, goede verwerkingseigenschappen, zeer lange levensduur. 
Toepassingen: Planken, fijn timmerwerk binnenscheeps en paneelwerk.
Teak
Donker, goudbruin hardhout, olieachtig. Zeer
lange levensduur. Voorzichtig bij zandstralen,
omdat het stof een prikkelende stof bevat. 
Toepassingen: romp- en dekplanken, fijn timmerwerk binnen en buiten, paneelwerk.
Cederhout
Roodachtig-bruin middelhard hout. 
Toepassingen: rompbeplanking.

Larix
Licht, roodachtig-bruin zachthout, buigzaam en
duurzaam. 
Toepassingen: rompbeplanking.
Multiplex
Multiplex bestaat uit fineerlagen, die met
elkaar verlijmd zijn Multiplex is buitengewoon
sterk en oneleastisch. 
Toepassingen: voornamelijk rompbeplanking
van dinghies en kleine boten.
Vurenhout
Lichtbruin zachthout, geringe zelfbeschermende
vermogen. Geringe dichtheid. 
Toepassingen: rompbeplanking.
Grenenhout
Lichtbruin zachthout, in zekere mate zelfbeschermend. Gemiddelde dichtheid. 
Toepassingen: rompbeplanking.

➜ TIPS
■

■
■

Controleer de toestand van de ondergrond en neem in aanmerking dat 2-componenten-systemen voor houten boten in kraweel- of klinkerbouwwijze niet
geschikt zijn, omdat deze de flexibiliteit een 1-componenten-verf vereisen.
Schuur hout onder een hoek van 45° ten opzichte van de nerf met schuurpapier korrel 80 – 120, om een goed geprepareerde ondergrond te verkrijgen.
Reinig het hout met behulp van een met THINNER 823 geïmpregneerde doek,
die u in de nerfrichting over het hout wrijft. Laten drogen. Olieachtige houtsoorten zoals teak en iroko beslist ontvetten: Met DEGREASER geïmpregneerde doek in de nerfrichting wrijven. Een deel van de natuurlijke olie wordt
daardoor aan het oppervlak verwijderd. De eerste coating hecht dan beter.

De eerste laag:
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Product
Lagen
		
		
Boven de waterlijn
Verzegeling - PRIMER
UNDERCOAT 	
Verdunning: max. 20 %
met THINNER 823
PRIMER UNDERCOAT
BRILLIANT ENAMEL
Onder de waterlijn
Verzegeling UNDERWATER PRIMER 	
Verdunning: max. 20 %
met THINNER 823
Hechtverbeteraar -  
UNDERWATER PRIMER
HEMPEL antifouling

Interval
bij
20°C
Min/max.	

Theor.	 NLD
DLD
opper
per
brengst laag
laag.
m²/l			

Ver-.
dunner.
THINNER

1

4 uur – 3 dagen

10 	

100

40

823

2-4
2

4 uur – 3 dagen
8 uur – 3 dagen

11
13,5

100
75

40
40

823
823

1

4 uur – 3 dagen

9,5

100

40

823

2-4

3 uur - onbeperkt

9,5

100

40

823

2

6 uur - onbeperkt

13

75

40

808

Hout en multiplex – 2-componenten-systemen
Product
Lagen
		
		
Boven de waterlijn
Verzegeling - LIGHT PRIMER
Verdunning: 20 % 	
1
met THINNER 845
LIGHT PRIMER
2-4
LIGHT PRIMER/
POLY BEST		

Interval
bij
20°C
Min/max.	

Theor.	 NLD
DLD
opper
per
brengst laag
laag.
m²/l			

Ver-.
dunner.
THINNER

3 uur – 30 dagen

13

80

40

845

4 uur – 30 dagen

8,5

120

60 	

845

4 uur – 3 dagen

				

851
POLY BEST
2
16 uur – 5 dagen
15
75
35
						
of 871
Onder de waterlijn
Verzegeling - LIGHT PRIMER
Verdunning: 20 % 	
1
3 uur – 30 dagen
13
80
40
845
met THINNER 845
Primer -  LIGHT PRIMER
2-4
3 uur – 30 dagen 8,5
120 	
60
845
LIGHT PRIMER /
1 - 2 uur
	 	 	 	 
UNDERWATER PRIMER		
Hechtverbeteraar 3 uur - onbeperkt 9,5
100
40 	
823
UNDERWATER PRIMER		
UNDERWATER
3 uur - onbeperkt
				
PRIMER / antifouling		
HEMPEL antifouling
2
6 uur - onbeperkt
13
75
40 	
808
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Blank lakken van hout
CLASSIC VARNISH
Product 	

La-      	          Interval		
gen	              min./max.		
		
+10°C
+20°C
CLASSIC VARNISH  .
1 15uur-4dagen 8uur-2dagen
THINNER 823 max. 30 % 	
CLASSIC VARNISH.
1 15uur-4dagen 8uur-2dagen
THINNER 823 max. 10 % 	
CLASSIC VARNISH

4

15uur-4dagen 8uur-2dagen

Theor.	        Laagdikte per   	
Ver-.
opbrengst	         laag		
dunner.
m²/l
THINNER
NLD
DLD
22

70

30

823

20

59

30

823

18

54

30

823

DURA-GLOSS VARNISH
Product 	

La-      	          Interval		
gen	              min./max.		
		
+10°C
+20°C
DURA-GLOSS VARNISH.
1 11uur-4dagen 4uur-2dagen
THINNER 823 max. 30 % 	
DURA-GLOSS VARNISH .
1 11uur-4dagen 4uur-2dagen
THINNER 823 max. 10 % 	
DURA-GLOSS VARNISH
4 11uur-4dagen 4uur-2dagen

Theor.	        Laagdikte per   	
Ver-.
opbrengst	         laag		
dunner.
m²/l
THINNER
NLD
DLD
18

69

25

823

16

61

25

823

14

56

25

823

DURA-SATIN VARNISH
Product 	

La-      	          Interval		
Theor.	        Laagdikte per   	
Ver-.
gen	              min./max.		
opbrengst	         laag		
dunner.
		
m²/l
THINNER
+10°C
+20°C
NLD
DLD
DURA-GLOSS VARNISH
823
voor de opbouw van de 	
5 11uur-4dagen 4uur-2dagen				
nieuwe laag, zie boven
14
56
25
823
DURA-SATIN VARNISH
1 11uur-4dagen 4uur-2dagen

DIAMOND VARNISH
Product 	

La-      	          Interval		
Theor.	        Laagdikte per   	
Ver-.
gen	              min./max.		
opbrengst	         laag		
dunner.
		
m²/l
THINNER
+10°C
+20°C
NLD
DLD
DIAMOND VARNISH*
.
871
32uur-10dagen 16uur-5dagen
16		
40
1
108
		
THINNER 871 max. 30 % 					
.
DIAMOND VARNISH*
32uur-10dagen 16uur-5dagen
14		
40
871
1
91
		
THINNER 871 max. 10 % 					
.
DIAMOND VARNISH*
4
32uur-10dagen 16uur-5dagen
12
83
40
871
							
* Voor spuiten wordt HEMPATHANE VARNISH 05050 met THINNER 851 aanbevolen
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MULTICOAT is een halfglanzende primer met excellente duurzaamheid en uitstekende resistentie tegen water en olie. Ideaal voor dekken, bilgen en bergruimten
Aan bescherming en onderhoud van de romp wordt veel tijd en moeite besteed.
Binnenruimten zoals bilgen en bergruimten dienen daarbij echter niet vergeten
te worden.

➜ TIPS
■
■

■
■

■

Voor het prepareren van gestructureerde dekken zijn pannensponzen of staalborstels het meest geschikt.
Wanneer u ANTI-SLIP-granulaat bij de verf mengt, begint u met een kleine hoeveelheid en blijft u bijmengen, tot de gewenste consistentie bereikt is 160g
ANTI-SLIP-granulaat is voldoende voor minimaal 1,5 l verf, al naar gelang,
welke slipvastheid gewenst wordt. Gebruik nooit alle 160 g voor een 750 ml
blik, want dat is beslist veel te veel!
Bij glasvezeldekken met slipvaste bekleding is toevoeging van ANTI-SLIP-granulaat eventueel overbodig.
Bij het opbrengen van MULTICOAT met ANTI-SLIP-granulaat wordt met de rol
in plaats van met kwast gewerkt, op die manier laten zich verf en granulaat
gelijkmatiger verdelen.
Wanneer u voor het dek de voorkeur geeft aan een hoogglanzende lak, kunt
u ANTI-SLIP-granulaat ook aan de lakken BRILLIANT ENAMEL en POLY BEST
toevoegen.

➜ TIPS
■
■
■

Bij het verven van de bilge beslist voor voldoende ventilatie zorgen!
Hier kan in verband met de talrijke oneffen oppervlakken het best met een
kwast worden gewerkt.
Bij zware vervuiling van de bilge deze voor aanvang van het werk met DEGREASER reinigen.

Dekken, bilgen en bergruimten - op voorbehandeld oppervlak
		
Aflakinterval min/max
Per laag
Theor.
					
Product
Lagen
bij 10°C       bij 20°C
opbr. m²/l
NLD          DLD
MULTICOAT voor bilgen
16uur-10dagen 8uur-5dagen
12
100
40
2-3
en bergruimten
MULTICOAT voor dekken
2
16uur-10dagen 8uur-5dagen
12
100
40

Verdunner
THINNER
823
823
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Kielen

Kielen worden ofwel uit staal, gietijzer, lood of in sommige gevallen ook als gegoten
kiel met loden ballast vervaardigd.

Loden kielen
Hogedrukspoeling met leidingwater. Laten drogen. 
Met schuurpapier korrel 40 – 60 schuren. 

1-componenten-systemen voor kielen uit ijzer, staal en lood
Product

Lagen
		
		
UNDERWATER PRIMER
HEMPEL antifouling

6
2

Aflakinterval
bij 20°C
min/max.	
3uur–onbeperkt
zie gegevensblad

Theor.	 NLD
DLD
opper
per
brengst laag
laag.
m²/ltr			
9,5
13

100
75

40
40

Verdunner.
.
THINNER
823
808

2-componenten-systemen voor kielen uit ijzer, staal en lood
Product

Lagen
		
		

Aflakinterval
bij 20°C
min/max.	

LIGHT PRIMER
6
LIGHT PRIMER/.
UNDERWATER PRIMER		
Hachtverbeteraar 1
UNDERWATER PRIMER

4 uur–30 dagen

UNDERWATER
PRIMER / antifouling		
HEMPEL antifouling
2

Theor.	 NLD
DLD
opper
per
brengst laag
laag.
m²/ltr			
8,5

120

60

Verdunner.
.
THINNER
845

1 uur – 2 dagen
				
3 uur-onbeperkt

9,5

100

40

823

13

75

40

808

3 uur-onbeperkt
zie gegevensblad
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Conserveer en onderhoud de coating van uw jacht. U beschermt het
materiaal, uw boot ziet er perfect uit en behoudt zijn waarde. 
Zowel 1-componenten- als 2-componenten-verven zijn voor opnieuw
verven geschikt. Hoeveel tijd tussen een opnieuw verven
en een conserverende verfbeurt dient te liggen, hangt van de bestaande coating, het gebruik, de lig- en vaartijden, de ankerplaats en de
zonnestraling af. 

Boven de waterlijn
Bij gezonde, intacte coating:
■ Grondig met leidingwater afspoelen.
■ Zorgvuldig met YACHT CLEANER en leidingwater reinigen, om oppervlaktevuil compleet te verwijderen. 
Volledig laten drogen. 
■ Met schuurpapier korrel 180 - 280 schuren. 
■ Met leidingwater afspoelen en volledig laten drogen. 
■ Waar noodzakelijk gronderen conform de specificatie en vervolgens met een of twee lagen dekkende
lak aflakken.  Altijd – afhankelijk van de werkomstandigheden – de adviezen voor aflakintervallen e.d.  in acht nemen.
Belangrijk: POLY BEST nooit op BRILLIANT ENAMEL opbrengen.
■

■
■
■
■

■
■

Oppervlakken met beschadigde coating moeten vóór het opbrengen
van onder- en deklak eventueel met Plamuurmassa behandeld en
gegrondeerd worden. 
Oppervlak grondig met YACHT CLEANER of DEGREASER ontvetten
(afhankelijk van materiaal). 
Met schuurpapier korrel 100 - 240 schuren. 
Met leidingwater afspoelen en volledig laten drogen. 
Die betreffende plaatsen
met de geschikte producten plamuren en gronderen. 
Geplamuurde oppervlakken gladschuren. 
Coatings conform overzicht opbrengen.

De eerste laag: Tips en adviezen
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Onder water
Om een toereikende bescherming gedurende het waterseizoen te waarborgen, valt een nieuwe coating met antifouling aan te bevelen.
Bij een intacte bestaande coating kan dezelfde antifouling worden opgebracht:
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

Oppervlak met YACHT CLEANER en leidingwater reinigen, niet hechtende verf verwijderen en laten drogen. 
Twee lagen antifouling opbrengen. Bijzonderheden
leest u in het hoofdstuk over antifouling. 
Oppervlakken met beschadigde coating moeten
vóór het opbrengen van primer en antifouling
eventueel met plamuurmassa behandeld en gegrondeerd  worden. 
Met schuurpapier korrel 100 - 240 schuren. 
Met YACHT CLEANER en leidingwater reinigen. 
Volledig laten drogen. 
De behandelde plaatsen met de geschikte producten plamuren en gronderen. 
Aanvullende primerlagen op gladgeschuurde, geplamuurde plaatsen
aanbrengen, om de plamuurmassa volledig in te kapselen.
Vóór het opbrengen van UNDERWATER PRIMER en antifouling volledig laten drogen. 
Coating vanaf de hechtgrondering conform de tabel opbrengen. 
Verdere bijzonderheden hierover leest u in het hoofdstuk over antifouling.

Osmose
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Wat is osmose en hoe onstaat deze?

Osmose

Wanneer twee verschillend geconcentreerde vloeistoffen door een
semi-permeabele membraan gescheiden zijn, zal de vloeistof met de
lagere concentratie de membraan doordringen, om een concentratieevenwicht te bewerkstelligen. Gedurende dit proces neemt het volume
van de vloeistof met de hoogste concentratie toe en wordt een druk
opgebouwd.

Wat betekent dat voor uw boot?
In het geval van uw boot werkt de gelcoat van het GFK-laminaat als membraan en de vloeistof is water. Onder bepaalde condities kan vochtigheid
door de gelcoat naar binnen dringen. Een gedeelte van de vochtigheid kan
op den duur bepaalde materialen uit het laminaat losweken.  Daardoor
ontstaan “osmotische” vloeistoffen.  Osmotische vloeistofen bevatten
azijnzuur en glykol en hebben een hoger moleculair gewicht dan water. 
Deze vloeistoffen kunnen zodoende de gelcoat of het laminaat niet meer
naar buiten toe verlaten. Wanneer door het intredend osmotisch proces
altijd meer vochtigheid door de glasvezelversterkte kunststof (GFK) geabsorbeerd wordt, ontstaat een hydraulisch effect, dat uiteindelijk tot blaasjesvorming in de gelcoat leidt. 
Of en wanneer in een GFK-romp osmose kan optreden, hangt van verschillende factoren af:
■ Kwaliteit en bevattelijkheid van de verwerkte materialen en de verwerkingszorgvuldigheid bij de bouw  van de romp. 
■ Temperatuur en kwaliteit van het water.
■ Duur van de ligtijden in het water resp. de droogtijden van de romp op
de vaste wal tijdens de winteropslag.

Osmose

BUITENSCHEEPS
WATER

Wanneer u een osmoseblaasje
opent, ruikt de vloeistof zuur, ongeveer als azijn. Dat probleem kan
ook vastgesteld worden, voordat
blaasjes optreden, door de vochtigheidsgraad van de romp met een
vochtigheidsmeter te meten. Daardoor verkrijgt u echter zelden meer
dan een richtwaarde. Wij adviseren
inschakeling van een specialist,
die de omvang van het probleem
kan vaststellen en u een advies
inzake de te nemen maatregelen
kan geven. 

gelcoat

De eerste zichtbare tekenen van osmose manifesteren zich doorgaans in de vorm van blaasjes tussen de gelcoat en de eerste laminaatlaag.

LAMINAAT

Osmose

Vaststelling van osmoseschade

BINNENSCHEEPS
BILGE
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Vochtigheid kan ongehinderd in het laminaat
binnendringen.

Vochtigheid weekt
bestanddelen uit het
laminaat los. 

De vorming van
osmotische vloeistoffen
in het laminaat trekt
steeds meer vocht van
buiten aan. 

Kleuruitleg
• vochtigheid
• osmotische vloeistof
	    binnendringend vochtig

Blaasjesvoming door
het groeiende aandeel
geabsorbeerde vochtigheid.

Osmose
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Bescherming

Osmose

Nieuwe boten
De beste preventie tegen osmose is toepassing van onberispelijke werkprocédés en materialen bij de bouw  van het jacht. Hoe hoger de kwaliteit van
het GFK-laminaat tijdens de bouw, des te hoger de bescherming tegen osmose. Een ultieme bescherming laat zich realiseren, door aanvullend HIGH
PROTECT op te brengen. HIGH PROTECT is een oplosmiddelvrije epoxy-grondering, die een effectieve bescherming tegen het binnendringen van vocht
biedt.

Oudere boten
Vóór het aanbrengen van een epoxy-beschermlaag op oudere jachten dient
de toestand van laminaat en gelcoat gecontroleerd te worden.  Wanneer u
twijfelt, dient u een specialist in te schakelen. Wanneer de toestand van de
romp geschikt is, kan een osmosebeveiliging met HIGH PROTECT uitgevoerd
worden. 

Osmosebehandeling
Indien het laminaat in een slechte conditie verkeert (delaminatie) of zich
tekenen van osmose manifesteren, is een grondige osmosebehandeling
noodzakelijk. Een complete behandeling omvat het volledig verwijderen van
de gelcoat.  De romp moet dan onder onberispelijke condities en conform
de gedane aanbevelingen uitdrogen, voordat HIGH PROTECT op het ruwe
laminaat opgebracht wordt, om de romp tegen binnendringend vocht te beschermen. Wij adviseren, deze werkzaamheden door een gespecialiseerd bedrijf te laten uitvoeren.

Bescherming tegen Osmose
HIGH PROTECT verhoogt de hydrolysebestendigheid van GFKrompen en reduceert daarom het gevaar van beschadiging
door osmose. HIGH PROTECT kan op nieuwe of oudere rompen worden opgebracht, waarop laminaat en gelcoat in een
goede conditite moeten verkeren. HIGH PROTECT heeft sinds
vele jaren een uitstekende reputatie als bescherming tegen
osmose. Vergeleken met andere producten realiseert u met
HIGH PROTECT de vereiste laagdikte beduidend sneller , de
aflakintervallen zijn korter, en de houdbaarheidstijd is relatief  
lang.
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Voorbehandeling

Een duurzame bescherming vereist altijd een vlekkeloze voorbehandeling van
het te behandelen oppervlak.  Op dit punt dient u niet te trachten tijd te besparen!

Nieuwe boten
De nieuwe gelcoat dient met de DEGREASER grondig van scheidingswas (van
het bouwen van het jacht) te worden gereinigd.
Na het ontvetten de gelcoat opschuren (schuurpapier met korrel 60 – 80) en
met leidingwater afspoelen.  Een goed alternatief is straalreiniging met slijpsel. 
Na het drogen dient de romp een gelijkmatig mat oppervlak te hebben. 

Oudere boten
Verwijder alle oude verflagen of antifoulings handmatig door afkrabben of met
een verfverwijderaar. Of laat de romp reinigen door zandstralen of stralen met
slijpsel – dat geeft verreweg het beste resultaat. Via deze methode laten zich
oude verflagen sneller verwijderen en het op die manier perfect geprepareerde
oppervlak vergt nog maar weinig aanvullende voorbehandeling.  Maar welke
methode u ook toepast, de romp moet een gelijkmatig mat oppervlak zonder
oude coatingresten hebben. Spoel de romp met leidingwater en laat deze goed
drogen. 
Kleinere scheurtjes of beschadigingen aan de romp dienen na het het opbrengen van de eerste laag HIGH PROTECT met EPOXY FILLER of UNIVERSAL EPOXY
PLAMUUR te worden geplamuurd.

Osmose
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Osmosebehandeling

Osmose

Wanneer aan de boot osmoseschade wordt geconstateerd, is een grondige
behandeling noodzakelijk. Dit vereist de volledige verwijdering van de gelcoat, zodat de romp volledig kan opdrogen. Wij adviseren, daarvoor een
specialist in te schakelen. Een complete behandeling kan het best door
een erkende specialist worden uitgevoerd.

Handgereedschappen
Gelcoat laat zich goed met schuurmachines verwijderen, die ook voor het
prepareren van het oppervlak geschikt zijn. Een nadeel is natuurlijk gelegen
in de tijd, die hiermee gemoeid is en in de hoeveel schuurstof die wordt
geproduceerd. Voorts zijn beschermkleding, ademhalingsmasker en een beschermbril noodzakelijk. 

Straalreiniging met slijpsel of kiezelgrit
Via beide methodes kan de gelcoat goed verwijderd en de romp voor het
opbrengen van HIGH PROTECT geprepareerd worden.  Alle beschadigingen
aan de romp, d.w.z. uitdiepingen in het laminaat, worden door de straalreiniging zichtbaar. Beide methodes vereisen een specialist met de benodigde
uitrusting. 

Gelcoat-peeling
Een gelcoat-verwijderaar verwijdert de gelcoat
tot op de gespecificeerde diepte en zorgt voor
een effen, glad oppervlak.  Deze methode
geldt algemeen als de efficiëntste manier
om de gelcoat te verwijderen.  Na de peeling
het oppervlak met schuurschijven (korrel 40)
schuren of lichtjes met slijpsel straalreinigen,
om een geschikte ondergrond voor HIGH PROTECT te creëren.  Deze methode dient door
een specialist te geschieden.

Voorbereiding
Na het verwijderen van de gelcoat de romp stoomstralen of op zijn minst een
hogedrukspoeling uitvoeren, om zouten en andere door de osmose veroorzaakte verontreinigingen in het laminaat te verwijderen.  Zouten en andere
verontreinigingen zullen diverse keren te voorschijn komen. Derhalve dient de
romp herhaaldelijk (liefst één keer per dag) te worden gespoeld.
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Het voorbereiden van de romp duurt gemiddeld tussen de 4 weken en 3 maanden. In deze fase is deskundige advisering absoluut vereist, om te waarborgen,
dat de romp vóór het opbrengen van HIGH PROTECT op de juiste wijze geprepareerd is. Alle kleine scheurtjes of beschadigingen aan de romp dienen na het
opbrengen van de eerste laag HIGH PROTECT met EPOXY FILLER en UNIVERSAL
EPOXY PLAMUUR te worden geplamuurd. 

Opbrengen
Het chemisch uitharden van de coating begint direct na het mengen van basis
en harder van HIGH PROTECT.  Meng slechts zo veel, als u tijdens de houdbaarheidstijd kunt opbrengen (zie productgegevensblad). Hogere temperaturen
reduceren de droogtijd alsmede de houdbaarheidstijd HIGH PROTECT met een
schuimroller opbrengen. Waar een extra goed resultaat gewenst wordt, dient de
oppervlaktefinish met een kwast te geschieden. HIGH PROTECT moet met een
dikte van minimaal 200µ per laag worden opgebracht. Deze kan ofwel door een
natte laagdiktemeter gemeten worden of door berekening van het oppervlak
van de boot en de benodigde hoeveelheid HIGH PROTECT per laag (1 liter HIGH
PROTECT dekt 5 m² bij 200µ) HIGH PROTECT vereist een opbrengtemperatuur
van minimaal 15°C. Het werk dient bij voorkeur bij een stabiele temperatuur en
lage luchtvochtigheid te geschieden, het liefst onder een afdekking.
N.B.: HIGH PROTECT nooit verdunnen!

Uitharden
HIGH PROTECT is binnen 6 - 8 uur handdroog.  Het aflakinterval bedraagt bij
20°C min 8 uur en max 5 dagen. Binnen deze tijd kan resp. moet de volgende
laag HIGH PROTECT worden opgebracht.

Osmose
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Plan de aflakintervallen exact, om versmering van de lagen te voorkomen. 

Osmoseschade voorkomen
bij temperaturen onder 15°C in plaats van HIGH PROTECT altijd LIGHT PRIMER
gebruiken.
Product

Lagen
		
		

Aflakinterval
bij 20°C
Min/max.	

Theor.	
NLD
DLD
opper
per
brengst
laag
laag.
m²/l			

Plamuurmassa - EPOXY FILLER/		
				
8–24 uur
UNIVERSAL EPOXY SPACHTEL						
Plamuurmassa/HIGH PROTECT		
Schuren				
HIGH PROTECT
2
5uur–5dagen
4.2
120
120
HIGH PROTECT/LIGHT PRIMER		
8uur–5dagen				
LIGHT PRIMER
1		
13
80
40
LIGHT PRIMER/antifouling		
1–4 uur				
HEMPEL antifouling
2	 	
13
75
40

Verdunner.
.
THINNER
845
slechts gereedschapsreiniger

845
808

Als alternatief kan de tussenlaag met LIGHT PRIMER door een coating met UNDERWATER PRIMER vervangen worden, zie volgende tabel:
Product

Lagen
		
		

Aflakinterval
bij 20°C
Min/max.	

Theor.	
NLD
DLD
opper
per
brengst
laag
laag.
m²/l			

Plamuurmassa - EPOXY FILLER/		
				
8–24 uur
UNIVERSAL EPOXY SPACHTEL						
Plamuurmassa/HIGH PROTECT		
Schuren				
HIGH PROTECT
2
5uur–5dagen
4,2
120
120
HIGH PROTECT/
8–12 uur
				
UNDERWATER PRIMER		
UNDERWATER PRIMER
1		
13
80
40
UNDERWATER 		
3 uur–
PRIMER/antifouling		
onbeperkt				
HEMPEL antifouling
2	 	
13
75
40

Verdunner.
.
THINNER
845
slechts gereedschapsreiniger

823

808

Osmose

Daalt de temperatuur onder de 10°C, zal HIGH PROTECT waarschijnlijk niet meer
uitharden. Het uitharden begint pas weer, zodra de temperatuur stijgt. De ontoereikende uithardingstemperatuur kan echter tot uittreding van amine leiden. Daarbij
treedt een dun laagje aminecarbonaten aan de oppervlakte van de epoxy op, die
voor het verven ontvet of met leidingwater afgespoeld worden moet.
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Osmosebehandeling
Product

Lagen
		
		

Aflakinterval
bij 20°C
Min/max.	

Theor.	
NLD
DLD
opper
per
brengst
laag
laag.
m²/l			

HIGH PROTECT
1		
6,6
150
150
8uur-5dagen				
HIGH PROTECT/plamuurmassa		
Plamuurmassa
1					
Plamuurmassa/HIGH PROTECT		
Schuren				
HIGH PROTECT
3
8uur-5dagen
5
200
200
HIGH PROTECT/LIGHT PRIMER		
8uur-5dagen
LIGHT PRIMER
1		
13
80
40
LIGHT PRIMER/antifouling		
1-4 uur
6 uurHEMPEL antifouling
2
13
75
40
		
onbeperkt

Verdunner.
.
THINNER
845
slechts
gereedschapsreiniger
823
808

Wanneer de antifouling niet direct wordt opgebracht, kan in plaats van LIGHT
PRIMER ook UNDERWATER PRIMER als hechtverbeteraar worden toegepast.
Product

Lagen
		
		

Aflakinterval
bij 20°C
Min/max.	

Theor.	
NLD
DLD
opper
per
brengst
laag
laag.
m²/l			

HIGH PROTECT
1		
6,6
150
150
8uur-5dagen				
HIGH PROTECT/plamuurmassa		
Plamuurmassa
1					
Plamuurmassa/HIGH PROTECT		
Schuren				
HIGH PROTECT
3
8 uur-5dagen
5
200
200
HIGH PROTECT/
8 - 12 uur
UNDERWATER PRIMER		
UNDERWATER PRIMER
1		
9,5
100
40
UNDERWATER 		
3 uurPRIMER/Antifouling		
onbeperkt				
6 uurHEMPEL Antifouling
2
13
75
40
		
onbeperkt

Verdunner.
.
THINNER
845
slechts
gereedschapsreiniger

823

808

UNIVERSAL EPOXY
PLAMUUR

LIGHT PRIMER
Min. 5 lagen
in tot. 350µm DLD

UNDERWATER PRIMER
1 laag

Plamuurwerkzaamheden (indien nodig)

Osmosebescherming
LIGHT PRIMER
oplosmiddelhoudend

Hechtverbeteraar voor
UNDERWATER PRIMER

UNIVERSAL EPOXY
PLAMUUR

LIGHT PRIMER
Min. 5 lagen**

UNDERWATER PRIMER
1 laag

Plamuurwerkzaamheden (indien nodig)

Osmosebescherming
LIGHT PRIMER
oplosmiddelhoudend

Hechtverbeteraar voor
UNDERWATER PRIMER
823

845
max. 5%

845*
max. 20%

Verdunner
THINNER

823

845
max. 5%

845*
max. 20%

Verdunner
THINNER

13

8

8

Theor.
opbrengst
m²/l

13

8

8

Theor.
opbrengst
m²/l

100

120

120

NLD per
laag

100

120

120

NLD per
laag

40

60

60

DLD per
laag

40

60

60

DLD per
laag

* 1e laag niet spuiten
** wanneer de gelcoat verwijderd werd min. 600 µm, anders in totaal 350 µm  			

LIGHT PRIMER
1 laag

Product
Lagen

Grondering
LIGHT PRIMER
oplosmiddelhoudend

Beneden de waterlijn

Osmose sanering

LIGHT PRIMER
1 laag

Product
Lagen

Grondering
LIGHT PRIMER
oplosmiddelhoudend

Beneden de waterlijn

3-4- uur
7 dagen

3-4 uur
7 dagen

Droogtijd
bij 20°C

3-4- uur
7 dagen

3-4 uur
7 dagen

Antifouling

UNDERWATER
PRIMER

LIGHT PRIMER

3 uur

3 uur

20 uur

4 uur
2 uur

min

3 uur

3 uur

20 uur

4 uur
2 uur

min

Aflakinterval

LIGHT PRIMER
UNIVERSAL EPOXY
PLAMUUR

volgende laag
bij 20°C

Antifouling

UNDERWATER
PRIMER

LIGHT PRIMER

LIGHT PRIMER
UNIVERSAL EPOXY
PLAMUUR

volgende laag
bij 20°C

Aflakinterval

H=handdroog 	 D=volledig droog

Droogtijd
bij 20°C

Geen

5 uur

Geen

30
dagen
4 uur

max

Geen

5 uur

Geen

30
dagen
4 uur

max

Osmose

Osmose preventie

Osmose
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LIGHT PRIMER = oplosmiddelhoudende epoxy-primer, bijzonder goed geschikt voor een osmose-behandeling
		
onder niet ideale condities. 
HIGH PROTECT = oplosmiddelvrije dikke epoxy-primer, ideale opbrengeigenschappen bij temperaturen
		
boven +15°C .	
Beide primers zijn in 2 kleuren leverbaar. Het om en om opbrengen van de optisch onderscheidbare lagen garandeert
een volledige dekking op iedere laag.
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➜ TIPS
■
■

■
■

■

■
■

Wanneer HIGH PROTECT niet in de bootschuur kan worden opgebracht, dient
de romp door een afdekking tegen weersinvloeden te worden beschermd.
HIGH PROTECT dient niet beneden 15 °C, maar idealiter bij 20 °C te worden
opgebracht. Het product moet voorafgaand aan gebruik binnenshuis bij normale temperaturen worden bewaard.
Kleefstroken bij het opbrengen van iedere nieuwe laag verwijderen.
HIGH PROTECT is in 2 kleuren verkrijgbaar. Het om en om opbrengen van de
verschillenden lagen in cream en grey garandeert een volledige dekking op
iedere laag.
Basis en harder van HIGH PROTECT vóór het mengen goed omroeren. Na
het mengen nogmaals goed omroeren, om een gelijkmatige consistentie te
conserveren.
HIGH PROTECT nooit verdunnen.
Een zorgvuldige voorbereiding van het oppervlak en nauwkeurige naleving van
instructies zijn een voorwaarde voor een perfect aflakresultaat.

Primer
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PRIMER UNDERCOAT

2,5 L

750ml

Sneldrogende, hoogdekkende primer en onderlak met excellente houdbaarheidstijd en oppervlakkenstabiliteit ter voorbereiding van het aflakken in 1-componenten-systemen
Geschikt als bovenwaterprimer voor alle materialen (met
name staal) en als onderlak voor BRILLIANT ENAMEL. Kleur:
mid-grey en blue.

UNDERWATER PRIMER

2,5 L

750ml

Sneldrogende onderwaterprimer met excellente waterdichtheid. Kan in een 1-componenten-systeem voor alle oppervlakken en materialen onder water – inclusief kielen – worden toegepast. Ook als hechtverbeteraar voorafgaand aan antifouling
geschikt, ofwel direct op de romp of op een gegrondeerd oppervlak en tussen een oude en een nieuwe antifoulinglaag. 

Primer

De juiste primer beschermt het materiaal van uw boot. Deze
vormt de basis van een succesvolle coating en verbetert het
aflakresultaat.
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LIGHT PRIMER

5L

2,25 L 750ml

Geschikt voor toepassing op GFK,  hout, staal en aluminium - een hoogwaardig 2-componenten-epoxyprimer- en onderlaksysteem.  Dit product onderscheidt
zich door een excellente corrosiebestendigheid, stootbestendigheid en resistentie tegen water - boven en
onder de waterlijn. Geschikt voor de osmosebescherming, wanneer het opbrengen bij lage temperaturen
geschiedt. Kleur: off-white en blue. 

HIGH PROTECT

2,5 L 750ml

HIGH PROTECT is een oplosmiddelvrije, dikke 2-componenten epoxyprimer met uitstekende waterbestendigheid ter osmosepreventie en –reparatie.  Deze
kan op GFK, staal, aluminium en multiplex worden
toegepast. HIGH PROTECT is oplosmiddelvrij, de reukbelasting tijdens het verwerken wordt aanmerkelijk
gereduceerd.  HIGH PROTECT kan ook bij korte ligtijden of matig belaste wateren alleen zonder verdere
onderwatercoatings worden toegepast.  Eventuele
aangroei laat zich moeiteloos verwijderen.  Zo wordt
een robuuste bescherming van het bootmateriaal gerealiseerd. Kleur: grey en cream.
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Plamuren en schuren

Plamuren en schuren

Door plamuren en schuren krijgt uw boot een perfect glad oppervlak.
Het glijvermogen van de romp wordt geoptimaliseerd. Bij een beschadiging van het materiaal is een structureel plamuren en schuren
noodzakelijk.

Plamuren
Breng een geschikte vuller aan op een
onbehandeld, schoon oppervlak, wanneer
u kleine beschadigingen wilt repareren of
een oppervlak wilt opbouwen dat aan het
gewenste profiel beantwoordt. 
De vuller met een spatelmes of spatel opbrengen. Voor grote oppervlakken is een
breed spatelmes of een troffel het meest
geschikt. 
Bij kleinere scheurtjes in de gelcoat dienen deze eventueel verwijd te worden, om
ruimte te creëren voor de vuller. Gebruik
een gepaste hoeveelheid, omdat te veel
vuller leidt tot tijdverlies bij het schuren. 
Voor het vullen van diepe gaten of vlakken adviseren wij, meerdere
lagen toe te passen, om overvulling en uitzakken van verticale vlakken
te voorkomen. 

Schuren
Na het uitharden van een geplamuurd oppervlak dient dit samen met
het omringende oppervlak te worden geschuurd, om een glad profiel
te verkrijgen. 

Partieel schuren
Partieel schuren kan het best handmatig met schuurpapier op
een schuurblok geschieden. 

Schuren van grote oppervlakken
Grote oppervlakken laten zich met verschillende gereedschappen behandelen. Ruw voorschuren kan geschieden met een bandschuurmachine met schijven van een geschikte korreling. Daarna moet met een
excenter- of schotelschuurmachine worden geschuurd, om een gelijkmatig oppervlak te verkrijgen.
De bediening van deze gereedschappen vereist een bepaalde knowhow. Vaak kan ook een acceptabel resultaat worden bereikt, door handmatig met een schuurplank te werken.

Plamuren en schuren
450 gr

2100 gr

Uiterst waterbestendige 2-componenten epoxy-plamuurmassa
voor tal van toepassingen, oplosmiddel- en fenolvrij. Gemakkelijk op te brengen. Kan in laagdiktes tot max. 2 cm opgebracht  worden, niet-krimpend. Zeer goed schuurbaar Geschikt
voor oppervlakken boven en onder de waterlijn van GFK, staal,
aluminium en hardhout.  Een zeer beproefd product bij osmosesaneringen. Kleur: lichtgrijs. 

EPOXY FILLER

130ml

Niet-krimpende 2-componenten oplosmiddelvrije epoxy-plamuurmassa voor GFK, hardhout, metalen en ferrocement
Uitstekend geschikt voor reparatie van kleine beschadigingen
aan kunststofboten en als slijtagelaag voor glijvlakken van catamarans.  Kan in lagen tot max.  5 mm worden opgebracht. 
Hardt uit tot een harde, maar gemakkelijk schuurbare massa. 
Gemakkelijk te verwerken door tubes met een mengverhouding van 1:1. Kleur: lichtgrijs, mat.

5400 gr

Plamuren en schuren

UNIVERSAL EPOXY SPACHTEL
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Weergaloze bescherming
en uitstraling

Afwerklakken
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BRILLIANT ENAMEL

2,5 L

750ml

375ml

Hoogglanzende, een-componenten lak op urethaan-alkydharsbasis.  Deze onderscheidt zich door een goede glans- en kleurbestendigheid.  Resistent tegen zout water en minerale oliën.  Als
afwerklaag binnen en buiten boven de waterlijn. Tevens geschikt
voor toepassing op waterlijnhoogte en sierstroken. 

POLY BEST

2,25 L

750ml

Hoogglanzende, tweecomponenten-polyurethaanlak met uitstekende   glans- en kleurbestendigheid.  Robuuste afwerklak voor
boven de waterlijn. Ideale uitlopen voor alle starre ondergronden. 
Goed verfverloop ook bij opbrengen met de kwast.  POLY BEST
dient na het mengen ca.  15 minuten lang tijd te krijgen om te
reageren, voordat met het opbrengen wordt begonnen. Bij 20 °C is
het mengsel dan ca 6 uur lang verwerkbaar. Geschikt gereedschap
zijn kwast, verfkussens, rollers (hoogverdichte kunststofrollers) en
spuitapparatuur. Reiniging van het gereedschap met GFK-DEGREASER. POLY BEST is bij 20 °C na ca 6-8 uur stofdroog en kan na 16
uur overgeschilderd worden. Schuren is na 24 uur mogelijk. 

MULTICOAT

2,5 L

750ml

MULTICOAT is een halfglanzende primer en uitlopen met een excellente bestendigheid en uitstekende resistentie tegen water en
olie. Goed geschikt voor toepassing boven de waterlijn, waar een
halfglanzende lak gewenst is, inclusief dekken, bilgen en bergruimten. Ook als compleet coatingsysteem op nieuw of onbeschermd
hout geschikt. 

ANTI SLIP

160g

Neutraal toevoegingsmiddel, dat aan de afwerklak wordt toegevoegd om een slipvast oppervlak te realiseren, zoals bijv.  voor
loopvlakken op het dek.  De kleine holle glaskogels hebben uniforme afmetingen en zijn gelijkmatig in de laklaag verdeeld. Kan
zowel aan een- als aan tweecomponenten lakken worden toegevoegd. In de laatste afwerklak roeren en met de roller opbrengen. 
80g ANTI SLIP is voldoende voor 750 ml lak.

Afwerklakken

Een afwerklaag verbetert iedere oppervlaktefinish en biedt bescherming tegen regen en wind.

Uitstekende finish
voor uw boot

Houdt het
houtwerk mooi
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Blanke lakken

Blanke lakken

Blanke lakken beschermen hout tegen weersinvloeden, inwerking
van vocht en mechanische belasting. Ze onderstrepen bovendien de
natuurlijke schoonheid van kwalitatief hoogwaardig hout.

CLASSIC VARNISH CLASSIC VARNISH is een traditio■
■
■

Traditioneel,
met zware olie
Excellent
vloeivermogen
Perfecte finish

DURA-GLOSS en
DURA-SATIN
VARNISH
■
■

■
■

Snel drogend
Ideaal voor zwaar
belaste oppervlakken binnen en
buiten
Resistent
Hoog- of
halfglanzend

nele blanke 1-componentenlak, die
van zeer hoogwaardige componenten wordt bereid, waaronder zware
olie Excellent vloeivermogen bij het
opbrengen, een flexibele finish en
duurzaam UV-filter waarborgen een
oppervlak met een lange levensduur.  Speciaal geschikt voor holle
masten.  Toepassing boven de waterlijn. 

DURA-GLOSS VARNISH is een
1-componenten-lak op urethaanalkydbasis met een excellente
resistentie tegen alcohol en reinigingsmiddelen.  Snel drogend;
extreem hard en duurzaam hoogglansoppervlak, dat binnen enkele
uren na het opbrengen belastbaar
is – ideaal voor oppervlakken binnen en buiten, die een duurzame
en fraaie lak vereisen.  Geschikt
voor toepassing boven de waterlijn.  DURA-SATIN VARNISH is een
halfglanzende variant voor situaties, waar halfglans de voorkeur
geniet boven hoogglans.

750ml 375ml

750ml 375ml

750ml 375ml

Blanke lakken
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Blanke lakken

DIAMOND VARNISH DIAMOND VARNISH is een 2-com■
■
■
■

Extreem bestendig
Zeer duurzaam
Hoger
UV-bescherming
Onovertroffen finish

ponenten-polyurethaanlak voor oppervlakken, die een harde, extreem
bestendige en duurzame finish
vereisen.  Zeer resistent tegen
slijtage en chemicaliën – het non
plus ultra aan duurzaamheid en
schoonheid. Geschikt voor toepassingen boven de waterlijn. Niet geschikt voor verwerking met spuitapparatuur.

750ml
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Blanke lakken

Blanke lakken

MAHOGANY COLOUR

375ml

MAHOGANY COLOUR is een UV-stabiele, mahoniekleurige
oplossing voor het beitsen van onbehandeld hout of voor
het kleuren van blanke 1-componentenlakken. Op onbehandeld hout wordt MAHOGANY COLOUR rechtstreeks
opgebracht.  Het materiaal kan vervolgens met blanke
1-componentenlakken worden overgelakt. Voor een lasurend kleureffect bij een blanke 1-componentenlak wordt
max. 10 % toegevoegd.

Producten ter behandeling van
teakhout
TEAK CLEANER

750ml

Een poeder voor het reinigen van alle teakoppervlakken – bijzonder goed geschikt voor grote oppervlakken zoals dekken of
grauw hout in het algemeen.  Verwijdert vuil en weervlekken. 
Excellent middel voor het reinigen van oppervlakken voorafgaand aan toepassing van TEAK COLOUR RESTORER of TEAK
OIL. Het oppervlak met leidingwater spoelen en een gelijkmatige laag TEAK CLEANER opbrengen 10 – 20 minuten laten inwerken en vervolgens met een stijve borstel dwars op de nerf
reinigen, terwijl de massa nog nat is. Grondig met leidingwater
afspoelen, voordat de massa uithardt. 

TEAK OIL

750ml

TEAK OIL is een ongepigmenteerde, kleurloze teakolie met een
goed penetrerend vermogen, die het hout beschermt en reiniging vergemakkelijkt. Het hout wordt resistenter tegen water
en vuil. De structuur van het hout wordt geaccentueerd. Niet
geschikt voor geverfde of gelakte oppervlakken.
Met een kwast of een schone doek een verzadigingslaag rechtstreeks op het gereinigde nieuwe hout of op hout, dat voorafgaand met olie of een houtbeschermingsmiddel is behandeld,
opbrengen. TEAK OIL in dat droge hout laten intrekken en de
overtollige olie verwijderen, voordat deze opdroogt. 

TEAK COLOUR RESTORER

750ml

TEAK COLOUR RESTORER is een gepigmenteerde teakolie
met een goed penetrerend vermogen, dat teakoppervlakken
een goudbruine kleur en een gelijkmatig aanzien verschaft. 
Geschikt voor zwaar belaste houtoppervlakken, INDIEN deze
voorafgaand met TEAK OIL behandeld zijn. 
Met een kwast of een schone doek een of meerdere lagen,
afhankelijk van het opnemingsvermogen van het hout, rechtstreeks op het gereinigde nieuwe hout of op hout, dat voorafgaand met olie of een houtbeschermingsmiddel is behandeld,
opbrengen.

Producten ter behandeling van teakhout

Ideaal voor de boot, maar ook voor tuinmeubelen!
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Antifoulings

Antifoulings

Aangroei laat uw boot er niet alleen lelijk uitzien, maar kan deze ook extreem
langzaam maken, de brandstofkosten omhoog jagen en uiteindelijk ook het
materiaal aantasten.
De gradaties en de samenstelling van de aangroei zijn
afhankelijk van regionale invloeden en worden door de
temperatuur, het zoutgehalte en de waterkwaliteit beïnvloed. De verschillen in hoeveelheden en soorten van
aangroei op boten in hetzelfde zeemilieu kunnen aanmerkelijk zijn, omdat de aangroei door zonlicht en schaduw, temperatuur en stroming, verontreinigingsgraad en
leidingwatertoevoer bepaald wordt. 
Aangroei vormt zich sneller in zonlicht en vormt zich
daarom het eerst langs de waterlijn en bij het roer. 
Bovendien kunnen vuil en verontreinigingen aan het
wateroppervlak de werkzame stoffen in de antifouling
insluiten. Wij adviseren, aanvullende lagen op het roer
en langs de waterlijn op te brengen, om deze oppervlakken resistent tegen herhaaldelijk reinigen te maken.
De antifouling verandert van kleur na het te water laten.  Zijn definitieve kleur
krijgt de antifoulinglaag pas na een verblijf in het water gedurende ca. 1–2 weken. 

De juiste keuze
Het is belangrijk, dat u de juiste antifouling of, indien nodig, de juiste grondering
kiest. 
Daarbij dient u het type van uw boot, zeil- en vaarsnelheid, geografische positie
van de ligplaats, bestaande verflagen en tevens milieubeschermings- en wettelijke aspecten in de regio in acht te nemen, waar u het product gebruikt en
waar u vaart. 

Typen van antifouling
Antifoulings worden doorgaans ingedeeld in drie categorieën: zelfslijpende antifoulings, harde antifoulings en dunne laag-antifoulings. 
Zelfslijpende antifoulings hebben een harssysteem met actieve bestanddelen,
die aangroei afstoten en belemmeren.  Na activering in het water worden de
lagen van de antifouling gecontroleerd afgebroken en er ligt altijd een verse en
actieve laag aan de oppervlakte.  Deze is tijdens het zeilseizoen uitzonderlijk
effectief, zorgt voor een glad oppervlak en reduceert de opbouw van hoge antifoulinglagen op de romp. In het seizoen daarna kan de nieuwe laag rechtstreeks,
d.w.z. zonder eerst te hoeven schuren, worden opgebracht.

Antifoulings

Dunne laag-antifoulings zijn niet werkzaam via de afgifte van werkzame stoffen aan het water, maar door het zeer gladde oppervlak,
dat het voor organismen zeer lastig maakt zich vast te hechten. Het
gladde oppervlak wordt gegenereerd door de PTFE-toevoeging. Ondersteund wordt de antifouling-werking verder door de in het bindmiddel
aanwezige koperbestanddelen. Het extreem gladde oppervlak bewerkstelligt een uiterst geringe wrijvingsweerstand in het water en zorgt zo
voor hogere snelheden en een lager brandstofverbruik. De antifouling
onderscheidt zich bovendien door een zeer snelle droogtijd.

Antifoulings

Harde antifoulings hebben een harssysteem met een hoog gehalte aan
niet-wateroplosbare
bestanddelen,
die de antifouling hard en slijtvast
maken. Het hoge aandeel bioactieve
stoffen en de voortdurende afgifte
van deze aan het water zorgt voor
een zeer hoge beschermingsgraad tegen aangroeiing. Door de hardheid en
bestendigheid van de antifouling is
deze ideaal voor snelle motorboten,
trailerbare boten en boten die op het wad droogvallen. Wedstrijdboten
krijgen door aanvullend fijnschuren met nat schuurpapier een gladde
finish voor meer speed.
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De ergste
nachtmerrie
van algen

Antifoulings
2,5 L 750ml

MILLE PLUS is een zelfslijpende co-polymeer antifouling, met
koperverbindingen en organische, bioactieve werkzame stoffen.
Door het zelfvernieuwingseffect heeft deze antifouling altijd een
glad, wrijvingsarm en bioactief oppervlak. MILLE PLUS is geschikt
voor alle wateren op polyester, stalen en houten boten.

MILLE LIGHT

750ml

Zelfslijpende onderwatercoating voor wateren met strenge milieueisen of  gebieden met geringe aangroei. Geschikt voor alle botenbouwmaterialen, zoals GFK, hout, aluminium en staal.  Door het
zelfvernieuwingseffect. Behoudt deze antifoulingcoating gedurende
zijn gehele levensduur een aangroeiwerend oppervlak en daardoor
een ecologische aangroeibescherming aanbevolen wordt, afhankelijk van het vaargedrag 2-5 lagen op te brengen. Omdat het een
onderwatercoating zonder bioactieve stoffen betreft, is deze antifouling toegestaan voor gebruik in alle Europese wateren.

Antifoulings

MILLE PLUS
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Antifoulings

Antifoulings

Lengte en vorm
van het jacht

6m
20ft

7.5m
25ft

2x

3x

8.5m
28ft
1x

Korte kiel

2,5L
750ml

750ml

10m
33ft
1x

11.5m
38ft
1x

13m
43ft
2x

14.5
48ft
2x

2,5L

2,5L

2,5L

2,5L

1x

3x

1x

3x

750ml

750ml

750ml

16m
53ft
3x

2,5L

2x

750ml

750ml

1,5 L 2,25 L 2,5 L 3,25 L 4,75 L 5,75 L 7,25 L
1x

Lange kiel

2,5L

1x

3x

2,5L

2,5L

2,5L

2,5L

2x

1x

3x

2x

1x

1x

750ml

4L
1x

750ml

750ml

5,75 L 7,25 L
2x

2x

750ml

9L
3x

2,5L

2,5L

2,5L

2,5L

1x

1x

3x

2x

750ml

750ml

750ml

2,25 L 2,5 L 3,25 L 5,75 L 7,25 L

9L

4x

2,5L

2,5L
750ml

2x

1x

750ml

3x

2x

2,5L

2,5 L 3,25 L
Motorkruiser

1x

5x

2,5L

750ml

10,75 L 12,5 L
4x

5x

2,5L

2,5L

10 L

12,5 L

750ml

9L

Verschillende rompen kunnen qua vorm en oppervlak sterk uiteenlopen, zodat afwijkingen mogelijk
zijn. De menging in de tabel is gebaseerd op een gemiddeld verbruik van 2 lagen antifouling.

➜ TIPS
■

Wanneer u zelfslijpende antifoulings toepast, valt aan te bevelen de onderste
laag in een andere kleur te verven. U heeft dan een controlemogelijkheid om
te bepalen, wanneer de laatste laag bereikt is.

Antifoulingcoating
In het algemeen zijn de meeste antifoulings met elkaar compatibel en kunnen
direct resp. met geringe voorbereiding worden opgebracht. Daarbij dienen evenwel enkele basisregels in acht te worden genomen:
Het te schilderen oppervlak moet in goede staat verkeren – d.w.z. vrij zijn van
verontreinigingen en een goede hechting op de ondergrond hebben. 
Een harde antifouling zal aan het einde van het seizoen een afgesleten harslaag te zien geven. Vóór het opbrengen van een nieuwe coatinglaag moet de
oude ondergrond opgeschuurd worden, om de werking van de antifouling te
bevorderen. 

Antifoulings
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Antifoulings

➜  TIPS
■

■
■
■

■

Wanneer u uw antifouling wilt wijzigen, dient u eerst de instructies voor het
opbrengen van het nieuwe product op de oude laag doorlezen. Bij twijfel een
hechtverbeteraar (UNDERWATER PRIMER) opbrengen. De antifouling voorafgaand aan het schilderen van de boot binnenshuis opslaan, omdat het zich
gemakkelijker bij “kamertemperatuur” laat verwerken.
Antifoulings vóór het opbrengen altijd goed omroeren, omdat deze zware pigmenten bevatten, die zich kunnen afzetten.
Een aanvullende laag antifouling langs de waterlijn en op plaatsen aanbrengen, waar een krachtige stroming optreedt.
Het verdunnen van antifoulings wordt afgeraden. Onder bijzondere koude
omstandigheden vergemakkelijkt een verdunning van max. 10 % echter het
opbrengen.
Oude antifouling nooit droog schuren of zandstralen, omdat de stof giftig is.
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Verdunners

Verdunners

Bij iedere coating mogen alleen de door HEMPEL aanbevolen en geteste verdunners gebruikt worden, omdat anders het risico bestaat dat het eindresultaat negatief wordt beïnvloed.
Meerder producten bieden al naar gelang de wijze van opbrengen (d.w.z.  met
kwast of spuit) de keuze tussen verschillende verdunners. Verf kan verdund worden, om de vloeiing te verbeteren en het opneemvermogen te verhogen.  Een
overschrijding van de hoogste verdunningsgraad kan het product echter negatief
beïnvloeden. Bij het verdunnen van verf wordt de opbrengst verhoogt, en de verf
is gemakkelijker verwerkbaar.  Maar gelijktijdig wordt de drooglaagdikte na het
verdampen van de oplosmiddelen dunner. Derhalve kan het aanbrengen van een
extra laag noodzakelijk zijn, om zo de gewenste dikte te realiseren. 
N.B.: In 2-componenten-producten alleen het gemengde product verdunnen. 

823
871
808
845
CLASSIC VARNISH
PRS				
DURA-GLOSS VARNISH
PRS				
DURA-SATIN VARNISH
PRS				
DIAMOND VARNISH		
P			
BRILLIANT ENAMEL
PRS				
MULTICOAT
PRS				
POLY BEST		
PR			
UNDERWATER PRIMER
PRS				
PRIMER UNDERCOAT
PRS				
LIGHT PRIMER				
PRS
Antifoulings			
PRS		
P = kwast R = rol S = spuiten l = langzaam

851

S

➜ TIPS
■

■

Door het gebruik van oplosmiddelen verdunners in verven kunnen kunststoffen aangetast worden. Controleer, dat uw verfgereedschap bestendig is tegen
het gebruikte oplosmiddel. Voorzichtig bij het gebruik van kunststofcontainers!
Verdunners in geen geval in de afvoer gieten. Gebruik in plaats daarvan de
speciaal hiervoor bestemde voorzieningen.

Betere nazorg
met HEMPEL
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Nabehandeling

Nabehandeling

YACHT CLEANER
YACHT CLEANER is een emulgerend universeel reinigingsmiddel (type “koudreiniger”), dat snel en eenvoudig vuil, olie, teer e.d. verwijdert. YACHT CLEANER kan
met maximaal 50 delen water verdund worden. Tevens
zeer geschikt voor het reinigen van bilgen en van motorblokken.  Met YACHT CLEANER dienen voorafgaand
aan elke nieuw op te brengen laag eventueel aanwezige
vetresiduen van het oppervlak verwijderd te worden. Op
die manier wordt de hechting van de nieuwe verflaag
duidelijk verbeterd.
1L

DEGREASER
DEGREASER is een bijzonder krachtig werkend oplosmiddelmengsel voor reiniging van gereedschappen,
kwasten, verfrollers en spuitapparatuur, ook bij vervuiling door 2-componenten verven.  Eveneens goed geschikt voor het verwijderen van scheidingswas en vet
van polyesteroppervlakken (gelcoat), aluminium, staal
en ferrocement. Vrij van chloorkoolwaterstoffen. 
750ml

GELCOAT CLEANER
Een mild, maar zeer effectief reinigingspoeder, dat
moeiteloos vergeelde gelcoat-, kunststof- en lakoppervlakken opfrist.  Bevat geen bijtende stoffen.  Een nabehandeling met CUSTOM MARINE POLISH zorgt voor
langdurige bescherming.

750gr

Nabehandeling
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Nabehandeling

BOAT RUBBING LIQUID
Een vloeibaar schuur- en polijstmiddel met fijne
schuurdeeltjes voor GFK en lakoppervlakken die hun
glans verloren hebben.  Bijzonder geschikt voor het
verwijderen van kleine krasjes, vuil en vlekken.  Een
nabehandeling met CUSTOM MARINE POLISH zorgt
voor langdurige bescherming. 

500ml

CUSTOM MARINE POLISH
Een speciaal middel dat in één bewerkingsgang het
oppervlak van alle kunststoffen reinigt, polijst en beschermt. Geeft jachten, auto’s, caravans etc. bescherming tegen oxiderende invloeden door het klimaat en
zoutwater.  Oude, matte oppervlakken krijgen nieuwe
glans.  Bevat geen was, daarom kunnen latere verfbeurten probleemloos worden. 

500ml

Vergelijkingswaarden

Oppervlak boven de waterlijn

Oppervlak onder waterlijn

LWL x (B + D) x 0.85 = bodemoppervlak
(LOA + B) x (F x 2) = vrijboordoppervlak

LWL x (B + D) x 0.75 = bodemoppervlak

LOA x B x 0.75 = dekoppervlak

LOA = totale lengte
LWL = lengte waterlijn
B = breedte
D = diepgang
F = vrijboord

LWL x (B + D) x 0.50 = bodemoppervlak

Omrekeningstabel:
1  ft = 0,305 meter
1 meter = 3,28  ft
1 ft2 = 0,093 m2
1 m2 = 10,763 ft2
1 gallon (UK) = 4,546 liter
1 liter = 0,22 gallons (UK)
1 gallon (US) = 3,785 liter
1 liter = 0,264 gallons (US)

totale oppervlak
Benodigde hoeveelheid (liter) =
aanbevolen dekkingsgraad van de betreffende verf

Vergelijkingswaarden

Berekening van het te verven oppervlak
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Vaktermen

Vaktermen

Gegevens m.b.t. de beschermlaag
Product
 	

Theor.
Stofopbrengst droog
m²/l bij 20°C
				
CLASSIC VARNISH
18
10 uur
DURA-GLOSS VARNISH
14
2-3 uur
DURA-SATIN VARNISH
14
2-3 uur
DIAMOND VARNISH
12
6 uur
SEATECH VARNISH
12
1-2 uur
PRIMER UNDERCOAT
11
3 uur
UNDERWATER PRIMER
8
2 uur
HIGH PROTECT
5
10-12 uur
LIGHT PRIMER
8
4 uur
MULTICOAT		
11
4-5 uur
BRILLIANT ENAMEL
13
5 uur
POLY BEST		
15
6 uur
* niet verdunnen

AfwerkVerdunner.
interval		
bei 20°C
THINNER
min
max
Kwast
Spuiten
8 uur 2 dagen
823
823
4 uur 2 dagen
823
823
4 uur 2 dagen
823
823
16 uur 	5 dagen
871
2 uur
6 uur
water
water
4 uur 3 dagen
808
808
823
823
3 uur onbeperkt
8 uur 5 dagen
*
*
4 uur 5 dagen
845
845
8 uur 5 dagen
823
823
8 uur 3 dagen
823
823
16 uur 5 dagen
871
851

Gezondheid en veiligheid
Alle labels van verfmiddelen moeten conform de wet informatie omtrent de voorzieningen ter waarborging van de gezondheid en veiligheid bevatten. Hier volgt
een overzicht van de waarschuwingen die doorgaans op onze producten worden
aangebracht en een korte beschrijving van deze.

Milieugevaarlijk
Dit product kan giftig zijn voor het maritieme milieu. 

Schadelijk voor de gezondheid
Deze stof kan bij inademing, inslikken of huidcontact de gezondheid
aantasten. Nadere informatie staat vermeld op het label.

Irriterend
Deze stof kan huidirritaties veroorzaken. 

Bijtend
Deze stof kan bij contact met de ogen en de huid verbrandingen veroorzaken. 

Algemene conserveringsvoorschriften
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Veiligheids-/Productgegevensbladen met informatie over het product en de inhoud lezen.
Sommige producten kunnen irritatie veroorzaken. Bij vermoeden altijd arts consulteren. 
Verpakking voorzichtig openen. 
Gemorste stoffen onmiddellijk verwijderen. 
Niet eten of drinken in de buurt van opgeslagen en opgebrachte verf. 
Altijd geschikte handschoenen en beschermkleding dragen.  Beschermbril dragen. 
Voor voldoende ventilatie van de werkplek zorg dragen.  Zo nodig een ademhalingstoestel gebruiken. Geen dampen/sproeinevels inademen. 
Niet inslikken. Is dit toch gebeurd, dan onmiddellijk een arts raadplegen en de
betreffende verpakking of het label aan de arts tonen. 
Zoveel mogelijk verwijderde antifouling opvegen en veilig verwijderen. 
Informeer bij de bevoegde instanties naar de afvalverwijderingsvoorschriften. 
Lees het label altijd zorgvuldig door. Neem contact op met HEMPEL, wanneer u
niet precies weet, hoe de producten gebruikt moeten worden.

Gezondheid en veiligheid

Gezondheid en veiligheid
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Foutoorzaken en oplossingen

Fout

Oorzaak

Wat te doen?

Afdrukken van de Foutieve opbrengapparatuur. 
opbrengapparatuur Temperatuur te hoog, zodat
de verf te snel hardt en product niet normaal vloeit. 
Temperatuur te laag,
waardoor het product indikt
en slechts met moeite
gelijkmatig kan worden
opgebracht.

Oppervlak glad schuren en
herstellen. Daarbij de condities
voor de opbrengapparatuur in
acht nemen. 

Blaasjes – kleine
opgezwollen
plekjes, die als
schuurpapier kunnen aanvoelen.

Vervuiling van het oppervlak
vóór het opbrengen van
de verf. Insluiting van
oplosmiddelen door te dik
opgebrachte verf of te snel
aflakken. 
Insluiting van vocht tijdens
het opbrengen. 
Verf is bij te hoge vochtigheid opgebracht.

Andere vlakken met identieke
problemen onderzoeken, alle
blaasjes, zo nodig plamuren en
overschilderen. 

Vertroebeling
– melkachtig waas
op de verflaag

Hoge vochtigheid kan ertoe
leiden, dat de verdunners
te snel verdampen.
Water condenseert op het
relatief  koude oppervlak,
en het daaruit resulterende
vocht leidt tot een vertroebeling.

Schuren tot de vertroebeling
verwijderd is, en opnieuw schilderen Daarbij rekening houden
met de relatieve vochtigheid en
de temperatuur.

Verkrijten
– slechte glans,
poedervormig
oppervlak

Kan onder invloed van
UV-stralen optreden. 
Slecht gemengde verf.

Voor een duurzame oplossing
schuren en opnieuw schilderen. 
Ervoor zorgen dat de verf juist
gemengd is.

Optreden van
(haar)scheurtjes
– Lijkt op gebroken glas

Extreme temperatuurschommelingen tijdens het
opbrengen van de verf. Niet
compatibele coating. Verf
te dik opgebracht of te snel
afgelakt.

Schuren en opnieuw verven
kunnen het probleem evt. 
verhelpen. Waarschijnlijk dient
echter de complete coating
verwijderd en vervolgens een
geschikte coating conform de
aanbevolen specificaties uitgevoerd te worden. 

Foutoorzaken en oplossingen
Oorzaak

Wat te doen?

Treden op tijdens het verven
Vissenogen
– kleine gaten in de Door toedoen van siliconen
of olieverontreiniging van
opgebrachte laag
het oppervlak. 

Schuren tot het aangetaste oppervlak ontvet kan worden,
laten drogen en opnieuw
schilderen.

Glansverlies

Hoge vochtigheid, koude
condities en dauw leiden tot
uitharding van de verf met
minder glans. UV-aantasting
gedurende een bepaalde tijd

Schuren en opnieuw schilderen. 

Omhoogtrekken
of afbladderen
– Verf Laat los van
het oppervlak

Slecht geprepareerd oppervlak.
Niet compatibele coating. 
Vochtigheid op het oppervlak.
Hoog vochtgehalte in het
hout. 
Coatinginterval overschreden.

Losse verf verwijderen, schuren,
ontvetten en conform aanbevolen specificatie opnieuw
schilderen.

Sinaasappelhuideffect –
Oppervlak lijkt op
een sinaasappelschil

Ontstaat voornamelijk bij het
spuiten van slecht vloeiende
verf door slechte verstuiving,
onvoldoende verdunning,
te grote opbrengdikte of te
snel aflakken. Dit effect kan
ook bij het opbrengen met
een lamsvelroller optreden

Schuren tot een effen oppervlak
verkregen is en opnieuw schilderen. 
Bij gebruik van een roller dient
de laag na het opbrengen met
een penseel of pad te worden
bijgewerkt. 

Lopers – Uitlopen
van natte verf

De verf te zeer verdund.
Te veel verf opgebracht.

Schuren tot een effen oppervlak
is verkregen en opnieuw schilderen. 

Foutoorzaken en oplossingen

Fout

65

66

Foutoorzaken en oplossingen

Foutoorzaken en oplossingen

Fout

Oorzaak

Wat te doen?

Verfsluiers – gedeeltelijk zakken
van de verf in dik
opgebrachte gedeelten, met lange
uitlopers.

Verf te dik opgebracht.

Schuren tot een effen oppervlak
is verkregen en opnieuw
schilderen. 

Rimpelvorming
– Oppervlak lijkt
op een gedroogde
pruim.

Verf met te grote laagdiktes
opgebracht, wat geleid heeft
tot insluiting van het oplosmiddel in de verf. 
Verf is in direct zonlicht
opgebracht, zodat deze te
snel uitgehard is en het
oplosmiddel onder het oppervlak ingesloten werd. 
(nog natte verf).

Wanneer de verf nog niet uitgehard is, deze met een krabber
verwijderen, het oppervlak met
DEGREASER of verdunner
reinigen en opnieuw schilderen.
Een uitgehard oppervlak
schuren tot een effen oppervlak
verkregen is en opnieuw
schilderen.

Vaktermen

Alkyd – Synthetisch bindmiddel (kunstterpentijn). 
Amineverkleuring – Een laag van amine-carbonaat die zich na het opbrengen
van epoxy op het oppervlak kan vormen, gewoonlijk door hoge vochtigheid veroorzaakt. Dient voorafgaand aan het aflakken te worden verwijderd. 
Antifouling – Coating, die aangroei van dierlijke en plantaardige organismen
(fouling) beneden de waterlijn moet verhinderen. 
Biocide – Biologisch actieve stof in de antifouling, ter verhindering van aangroei. 
Copolymer – Een combinatie van 2 harsen – een oplosbare en een niet-oplosbare -, die bij de productie van antifoulings wordt toegepast. 
Corrosie – Aantasting van metaal door milieu-invloeden. 
Elektrolytische corrosie – Aantasting van metaal onder invloed van elektrische
stroom.
Epoxy – Synthetische, heethardende kunststof, bevat epoxygroepen. 
Gelcoat – Buitenste, gepigmenteerde deklaag van een GFK-laminaat. 
Hechtverbeteraar – Een laag met een goede hechting en lage reactie, die twee
verschillende coatings verbindt. 
Houdbaarheidstijd – De verwerkingstijd van een 2-componenten-product direct
na het mengen
HVLP – Hoog volumen, lage druk. 
Micron –  1/1000 millimeter. 
Onderlak – Verf die vóór het aflakken opgebracht wordt, om een uniforme laag
en een homogeen oppervlakteprofiel te verkrijgen.
Oplosmiddel – vloeistof, die voor het verdunnen van verf gebruikt wordt. 
Polijsten – Zeer fijn schuren van een laklaag, om een glad en glanzend oppervlak te verkrijgen.
Polyester – Synthetische kunststof voor de productie en reparatie van GFKstructuren. 
Polyurethaan – Een duurzame, synthetische kunststof in 1- of 2-componentenafwerklakken.
Primer – Grondering, die als bescherming op een niet behandeld oppervlak
opgebracht wordt. 
Uitharden – De omvorming van verf vanuit de vloeistoffase in een vaste fase. 
Uitlopen/uitzakken – Lopers in de verf, veroorzaakt door te dik opbrengen. 

Fachausdrücke

Afwerklak - De afwerklaag van een coatingssysteem Dichtheid- Verhouding tussen gewicht en volume.
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Vaktermen

Fachausdrücke

Ultraviolet (UV) – Lichtenergie die chemische verbindingen kan vernietigen, wat
tot slijtage en uitbleken van verflagen kan leiden.
Urethaan – Synthetisch bindmiddel met een alkydstructuur, dat zorgt voor een
duurzame afwerklak. 
Verdunner – Een vloeistof die de viscositeit en droogtijd van een verf regelt. 
Verloop – Vermogen van een product tot zelfaanpassing. 
Viscositeit – De weerstand van een stof tegen stromen (vloeien) Voorb.: Dikke
coatingen zoals HIGH PROTECT hebben een hoge viscositeit. 
Waterbasis –  Verf, die water als oplosmiddel of verdunner heeft.
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POLY BEST

BRILLIANT ENAMEL

MULTICOAT

Shannon Green
40900
Pillarbox Red
50800

Pale Cream
22210
Pearl White
23800

Shannon Green
40900

Pearl White
23800

Pillarbox Red
50800

True Blue
34660
Inca Yellow
20250

Cream
24700

Rhapsody
33960

Pacific Blue
33020
Black
19990

Light Grey
19500

Britannia Blue
31810

True Blue
34660

Inca Yellow
20250

White
10001

Rhapsody
33960

Souvenirs Blue
32800

Light Grey
19500
Black
19990

Britannia Blue
31810

Navy Blue
30100

White
10001

Light Grey
19500

White
10000

Afwerklakken

Afwerklakken

Afwerklakken

Black
19990

White 10000

Black
19990

Hempel is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen die
door druktechnische redenen ontstaan.

MILLE LIGHT

MILLE PLUS

KLEURKAART

Red
51170

True Blue
30390

Red
51110

Blue
30240

Antifouling

Antifouling

