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WEGWIJZERHOE GEBRUIKT U DEZE ONDERHOUDSGIDS
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LET OP DE IKOONTJES IN DE TEKST, 
DIE HELPEN U VERDER!

Belangrijke tip voor dit onderdeel van
uw karwei.

Attentie! Hier wil wel eens iets misgaan!

Nadere informatie op genoemde 
pagina.

Zie de product-informatie op
genoemde pagina.

Laat u niet afschrikken door de omvang van dit boekje. Want heeft
u bijvoorbeeld een polyester schip, dan kunt u alle informatie over
houten en stalen schepen overslaan. En lang niet elk karwei zal elk
jaar aan de orde zijn. Behalve natuurlijk als het een nieuw of
geheel kaal te halen schip betreft.

Neem een paar minuten extra
Bent u bij het onderwerp van uw keuze aangeland, lees het dan 
één keer helemaal door. Dat kost u misschien een paar minuten
meer dan wanneer u meteen doorbladert naar het antwoord op 
uw vraag. Maar zo komt u ook andere informatie tegen die van
belang blijkt. Dat betekent: een betere voorbereiding en dus een
beter eindresultaat.

Volg het 6-stappenplan
Als u deze gids leest volgens het 6-stappenplan hieronder, 
weet u zeker dat u niets mist van de schat aan informatie die 
erin verborgen zit. Is iets toch niet helemaal duidelijk, of hebt u
een vraag, dan kunt u gericht advies vragen bij uw Yacht Paint
Centre of bij Sikkens Jachtlakken.
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VOLG HET 6-STAPPENPLAN PAG. 

Stap 1 Kies uit een 1-component, 2-componenten of combinatiesysteem. Die keuze wordt mede bepaald door
de startsituatie: Nieuw werk of kaalgehaald, dan wel onderhoud (overschilderen) of  reparatie. Op basis
hiervan, plus de gewenste kwaliteit en prijs, kiest u het voor u meest geschikte systeem.
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Stap 2 Lees het hoofdstuk ‘Vóór u begint’. Dat helpt u om uw karwei te plannen, niets te vergeten en goed
voorbereid aan de slag te gaan.

Stap 6 Vul uw onderhoudslogboek in. Zo weet u altijd precies wat wanneer gedaan is, met welk systeem 
en welke producten.

Stap 5 Kies uw kleur.

Stap 4 Lees de specificaties van de producten die u voor uw karwei en uw systeem gaat gebruiken.

Stap 3 Kies het hoofdstuk met de systemen en werkschema’s die gelden voor het materiaal waarvan uw 
schip gebouwd is.
Polyester en houtepoxy
Hout   
Staal/Aluminium  
Gaat u ook aan het onderwaterschip of aan andere delen dan de romp werken, lees dan de 
volgende hoofdstukken:
Antifouling 
Systemen voor andere delen van uw jacht
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