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VERFSYSTEMEN1-COMPONENT, 2-COMPONENT OF COMBINATIESYSTEEM?

De keuze voor een 1-component, 2- componenten of 
combinatiesysteem wordt hoofdzakelijk bepaald door drie 
factoren

1. De ondergrond waarop gewerkt gaat worden;
2. De gewenste kwaliteit en duurzaamheid;
3. Het beschikbare budget.

1. Op welke ondergrond gaat u werken?
Gaat u aan de slag met een nieuw, nog niet geschilderd schip? 
Of haalt u een geschilderd schip helemaal kaal? 

Dan bent u vrij om voor een 1- of 2-componenten systeem te
kiezen. Schildert u over een bestaande verflaag heen, dan moet 
u weten waar die uit bestaat.

Schildert u over een 2-componenten systeem heen, dan kan dat
altijd met een 2-componenten systeem en in sommige gevallen
(na het aanbrengen van een schakellaag) met een 1-component
systeem. Zo ontstaat een combinatie-systeem.

Schildert u over een 1-component systeem heen, dan kan dat in
de regel alleen met een 1-component systeem.

Weet u niet zeker waaruit de oude verflaag bestaat?: P12 & P13
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2. Gewenste kwaliteit en duurzaamheid
2-Componenten systemen overtreffen in kwaliteit en duurzaam-
heid een 1-component systeem aanzienlijk. Maar ze vergen wel
extra aandacht. 

Alleen door nauwkeurige opvolging van de instructies bereikt u
een goed resultaat. Het schema hiernaast laat zien hoe drie
typen verf presteren: een 1-component systeem, een 
2-componenten systeem en een combinatiesysteem 
(1-component over 2-componenten).

3. Beschikbaar budget
2-Componenten verven zijn per liter aanzienlijk duurder dan 
een 1-component verf. Bovendien strijken ze ongeveer een derde
minder uit. Een belangrijk deel van die extra investering verdient
u terug door de langere levensduur (die dus ook minder werk
betekent). En vergeet ook de kwaliteitswinst niet: een hogere
bestendigheid tegen beschadigingen en langer kleurbehoud.

Gemak 
aanbrengen

••••• •• •••

Gemak 
onderhoud

••••• •• •••••

Glans ••••• ••••• •••••

Slijt- en 
krasvastheid ••• ••••• ••••

Levensduur 
(dekkend 2 á 4 Jaar 5 á 7 Jaar 4 á 6 Jaar
systeem)

• 2-Componenten systemen vragen om een 
stabiele ondergrond. Als de ondergrond van uw 
schip ‘beweeglijk’ is, zoals bij een samengestelde 
huid (latten of andere delen) het geval is, kies 
dan voor een 1-component systeem, dat 
immers veel flexibeler is.

1-COMPONENT
SYSTEEM

2-COMPONENTEN
SYSTEEM

COMBINATIE
SYSTEEM (2+1)
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