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Verschillende soorten polyester
Polyester, ook wel bekend als GRP (Glass Reinforced Plastic),
wordt gemaakt uit polyesterhars, versterkt met geweven of
gemalen glasvezels. Composiet staat voor speciale harsen als
vinylester of epoxy, versterkt met glasvezels, Twaron, Kevlar of
Carbon. Polyester biedt veel voordelen en een goed onderhouden
polyester schip kan lang meegaan. Toch zal na enige tijd door de
werking van water en zonlicht ook een polyester schip om 
onderhoud en bescherming vragen. De belangrijkste redenen 
hiervoor zijn aantasting van de gelcoat en osmose.

Aantasting van de gelcoat
De gelcoat is de buitenste, gekleurde laag van een polyester
romp. Door langdurige inwerking van ultraviolette straling uit 
zonlicht gaat de glans achteruit en kan zelfs ‘verkrijting’ optreden.
Met poetsmiddelen kan dit proces worden vertraagd, maar 
uiteindelijk is verf nodig om de gelcoat te beschermen en de 
glans terug te krijgen.

Schilderen over de gelcoat (nieuw werk)
De gelcoat moet voor u gaat schilderen grondig worden gereinigd.
Resten van vuil, was, siliconen, losmiddel (hiermee is tijdens het
productieproces de polyester romp uit zijn mal gehaald) zorgen
namelijk voor een minder sterke hechting van de verf. Een goede
voorbehandeling is dus van groot belang. 

De tijd die u hierin investeert, wordt beloond met een mooi en
duurzaam resultaat.

Volg daarom nauwgezet onderstaande aanwijzingen.

Voorbehandeling gelcoat of epoxyhars
1. Gelcoat reinigen met een mild ontvettingsmiddel 

en afspoelen met leidingwater.
2. Schuren met grofte P150-P180 en stofvrij maken. 

Reinigen met een, voor dit doel geschikt, ontvettingsmiddel.
3. Beschadigingen opvullen met Epoxy Repair Filler, glad 

schuren, stofvrij maken en ontvetten.

Schilderen
Wanneer u besloten hebt welk verfsysteem en welk gereedschap 
u gaat gebruiken en de meest geschikte antifouling voor uw
vaargebied hebt gekozen, volgt u een van de werkschema’s op 
de vorige bladzijde.

Overschilderen (onderhoud) 
Als u uw jacht in goede conditie houdt, beleeft u er meer plezier
aan, behoudt het zijn waarde en komt u in de toekomst niet voor
(kostbare!) verrassingen te staan. Hoe vaak u onderhoud moet
plegen, is afhankelijk van factoren als stallingscondities, 
verzorging, UV-straling en de mate van gebruik.
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Keuzeschema antifouling: P40
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Schilderen boven de waterlijn
Als de bestaande laklaag zich in goede staat bevindt:
1. Ondergrond reinigen met een mild ontvettingsmiddel 

en afspoelen met leidingwater.

2. Schuren met grofte P280-P320 en stofvrij maken. 
Reinigen met een, voor dit doel geschikt, ontvettingsmiddel.

3. Na de voorbehandeling van de ondergrond één of twee 
lagen Super Gloss aanbrengen volgens het hiervoor 
gegeven werkschema.

Reparaties
Het kan nodig zijn om kleine beschadigingen te repareren 
voor u gaat schilderen.
1. Ondergrond reinigen met een mild ontvettingsmiddel 

en afspoelen met leidingwater.
2. Schuren met grofte P150-P180 en stofvrij maken. 

Reinigen met een, voor dit doel geschikt, ontvettingsmiddel.
3. Beschadigingen opvullen met Epoxy Repair Filler, glad 

schuren, stofvrij maken en ontvetten.
4. Reparatieplekken gronden met een laag Polygrond.
5. De door u gekozen aflak aanbrengen volgens het hiervoor 

gegeven werkschema.

Schilderen onder de waterlijn
Het is aan te bevelen ieder jaar een nieuwe laag antifouling aan 
te brengen om aangroei te weren en een goede bescherming van
de huid te garanderen.
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Herkenning 1- of 2-componenten: P12 & P13
Werkschema's: P19, Antislip loopdek: P42
Keuzeschema antifouling: P40
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Reparaties
Het kan nodig zijn om beschadigingen te repareren voor u gaat
schilderen.
1. Ondergrond reinigen met een mild ontvettingsmiddel 

en afspoelen met leidingwater.
2. Schuren met grofte P80 en stofvrij maken. Reinigen met een, 

voor dit doel geschikt, ontvettingsmiddel.
3. Beschadigingen opvullen met Epoxy Repair Filler glad 

schuren, stofvrij maken en ontvetten.
4. Bijwerken volgens het door u gekozen werkschema.
5. De door u gekozen antifouling aanbrengen.

Osmose
Osmose ontstaat als water tot het laminaat doordringt. Dit kan
zowel van buiten (door de gelcoat) als van binnen (vanuit de
bilge). Door de reactie van water en oplosbare bestanddelen 
ontstaat een oplossing die weer meer water aantrekt. Door deze
volumevergroting worden het laminaat en de gelcoat aangetast.
Dit wordt zichtbaar door blaasjes op de huid.

De oorzaak van osmose kan liggen in de kwaliteit van de 
gebruikte materialen en de manier waarop deze zijn verwerkt.
Ook het soort water en de watertemperatuur zijn van invloed.
Sommige polyester schepen hebben er al na enkele jaren last
van, bij andere treedt osmose pas veel later op.

In elk geval dient u het proces zo snel mogelijk te stoppen om 
te voorkomen dat de huid verder beschadigd raakt.

1-COMPONENT SYSTEEM VOOR POLYESTER 
(EN EPOXY)

AANTAL
LAGEN PRODUCT

MINIMALE OVER-
SCHILDERTIJD

(UREN)
20 /̊ 10 /̊ 5˚

VERBRUIK IN
M2/LITER 
PER LAAG

TYPE 
VERDUNNING

BOVENWATERSCHIP

ONDERWATERSCHIP

1
Polygrond

(alleen op kale
ondergrond)

6 / 16 / – 10 PU Thinner

2 Super Gloss 24 / 72 / – 15 Niet 
Verdunnen

Epoxy MP
Coating

3 / 7 / 10 8 Niet 
Verdunnen

10 Niet 
Verdunnen

2

2

VERFSYSTEMENVOOR POLYESTER EN HOUTEPOXY

Goed schuren met grofte P280, vervolgens aflakken met:

Voor de overschildertermijn van Epoxy MP Coating met
Antifouling raadpleeg de productomschrijving,: P46

Sikkens Antifouling 
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Vaststelling osmose
Constateert u blaasjes op de huid van uw schip (ook al zijn die
nog zo klein), open deze dan direct nadat het schip uit het water
is gekomen, want na droging kunnen ze tijdelijk verdwijnen. 

Zijn de blaasjes gevuld met een bruine of grijsgroene substantie
die naar azijn ruikt, dan heeft u met osmose te maken. Zit er
geen vocht achter de blaasjes en ruikt u geen zure geur, dan is 
er geen sprake van osmose, maar van luchtkussentjes. Een 
minder ernstig probleem, dat u met schuren en plamuren 
kunt verhelpen.
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• Let op haarscheurtjes in de gelcoat en vezels die er 
doorheen steken. Op deze plaatsen kan water in het 
laminaat doordringen en daarmee het osmoseproces op 
gang brengen.

HET ONTSTAAN VAN OSMOSE

2. Water-absorbtie 
door de gelcoat 
en vanuit de bilge.

3. Drukopbouw 
resulteert in 
openspringen van 
de blaas.

1. Luchtbel tussen 
laminaat en 
gelcoat.
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Preventie osmose
Vertoont uw -nieuwe of gebruikte- schip nog geen osmose, dan
kan het aanbrengen van extra beschermlagen over de gelcoat
sterk preventief werken. Het vochtgehalte in het laminaat van 
een gebruikt schip moet hiertoe wel eerst tot een veilige waarde
worden teruggebracht.

Osmose preventiesysteem
Voorbehandeling
1. Gelcoat reinigen met een mild ontvettingsmiddel en afspoelen

met leidingwater.
2. Schuren met grofte P150-P180 en stofvrij maken. Reinigen 

met een, voor dit doel geschikt, ontvettingsmiddel.
3. Beschadigingen opvullen met Epoxy Repair Filler, glad 

schuren, stofvrij maken en ontvetten.

Aanbrengen osmose preventiesysteem 
Wanneer u besloten hebt welk verfsysteem u gaat gebruiken,
volgt u een van de werkschema’s hiernaast.

Behandeling osmose
Vertoont uw schip wel osmose, dan moet het zo snel mogelijk
behandeld worden. De benodigde behandeling hangt af van 
de mate waarin het proces is voortgeschreden en de schade die
daardoor al is ontstaan.

1-COMPONENT OSMOSE PREVENTIESYSTEEM

AANTAL
LAGEN

PRODUCT
VERBRUIK IN

M2/LITER 
PER LAAG

TYPE 
VERDUNNING

ONDERWATERSCHIP

Deze lagen 7 dagen (20˚C) laten doorharden. Vervolgens:

1 Epoxy 
MP Coating 3 / 7 / 10 8 Niet 

Verdunnen

5 Bottomcoat CR
Extra 6 / 7 / 8 9 CR Thinner

10 Niet 
Verdunnen2

2-COMPONENTEN OSMOSE PREVENTIESYSTEEM

AANTAL
LAGEN

PRODUCT
VERBRUIK IN

M2/LITER 
PER LAAG

TYPE 
VERDUNNING

ONDERWATERSCHIP

Dit systeem 7 dagen (20˚C) laten doorharden vóór tewaterlating.

6 8 Niet 
Verdunnen

10 Niet 
Verdunnen

2

Herkenning 1- of 2-componenten: P12 & P13
Keuzeschema antifouling: P40

VERFSYSTEMENVOOR POLYESTER EN HOUTEPOXY

Voor de overschildertermijn van Epoxy MP Coating met
Antifouling raadpleeg de productomschrijving: P46

Epoxy MP
Coating 3 / 7 / 10

MINIMALE OVER-
SCHILDERTIJD

(UREN)
20 /̊ 10 /̊ 5˚

Sikkens Antifouling 

MINIMALE OVER-
SCHILDERTIJD

(UREN)
20 /̊ 12 /̊ 5˚

Sikkens Antifouling 
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Nauwkeurige meting van het vochtgehalte in het laminaat en een
professioneel advies zijn hiervoor eerste vereisten. In een vroeg
stadium (slechts enkele blaasjes) kunt u volstaan met het 
verwijderen en plamuren van de blazen om vervolgens een nieuwe
beschermlaag aan te brengen. In een verder stadium zal de 
gelcoat tot op het laminaat verwijderd moeten worden. Bij
voorkeur in de herfst, zodat het laminaat de hele winter kan 
drogen. In het voorjaar brengt u dan een nieuwe beschermlaag
aan. Is het laminaat zelf zwaar beschadigd, dan is (kostbare)
reparatie hiervan nodig voordat er een nieuwe beschermlaag 
op de romp kan worden aangebracht.

Osmosereparatie
Voorbehandeling
Zo spoedig mogelijk na het hellingen de bestaande verflagen en
de door osmose aangetaste gelcoat verwijderen. Dit kan gebeuren
door middel van schillen, grof schuren, föhen of schrapen. Daarna
het laminaat schoonspoelen met schoon leidingwater en dit 3 of 4
maal wekelijks herhalen gedurende 3 weken. Goed laten drogen.
In de buitenlucht moet optimaal 3 tot 4 maanden droogtijd
gerekend worden. Alvorens het door u gekozen verfsysteem aan
te brengen altijd een vochtmeting uit laten voeren door een
deskundige. Uw Sikkens Jachtlakken Yacht Paint Centre kan dit
voor u regelen. Vervolgens een 2-componenten reparatiesysteem 
aanbrengen volgens onderstaand schema.

Vervolgens een 2-componenten reparatiesysteem 
aanbrengen volgens onderstaand schema.

2-COMPONENTEN OSMOSE REPARATIESYSTEEM

AANTAL
LAGEN

PRODUCT
VERBRUIK IN

M2/LITER 
PER LAAG

TYPE 
VERDUNNING

ONDERWATERSCHIP

Indien nodig plamuren met:

Vezels die uitsteken wegschuren, plamuren en schuren met 
grofte P120. Vervolgens:

Vervolgens:

1 Epoxy 
MP Coating 3 / 7 / 10

3 / 7 / 10

8 Niet 
Verdunnen

Epoxy Repair
Filler 12 /18 / –

Niet 
Verdunnen

1

2

Epoxy 
MP Coating 3 / 7 / 10 8 Niet 

Verdunnen

10 Niet 
Verdunnen

Epoxy 
MP Coating 8 Niet 

Verdunnen5

Dit systeem 7 dagen (20˚C) laten doorharden vóór tewaterlating.

25Keuzeschema antifouling: P40 Voor de overschildertermijn van Epoxy MP Coating met
Antifouling raadpleeg de productomschrijving,: P46

MINIMALE OVER-
SCHILDERTIJD

(UREN)
20 /̊ 10 /̊ 5˚

Sikkens Antifouling 
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