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Corrosiewering en verfraaiing
Staal en aluminium worden in de jachtbouw toegepast om hun
sterkte, gemakkelijke verwerkbaarheid en waterdichtheid.

Zowel om corrosie tegen te gaan als voor een fraai uiterlijk 
worden stalen en aluminium schepen altijd zorgvuldig met verf
beschermd.

Het schilderen van kaal staal en aluminium
(nieuw werk)
De door de jachtbouwer aangebrachte staalplaten zijn vaak
voorzien van een zogenaamde shopprimer. Deze maakt in de regel
geen deel uit van het verfsysteem en moet  aan de buitenzijde 
worden verwijderd vóór u het door u gekozen verfsysteem
opbrengt. Twijfelt u, neem dan contact op met uw leverancier.

Er zijn twee voorbehandelingsmethoden mogelijk. De meest veilige
en doeltreffende is het staal stralen tot reinheidsgraad Sa 2,5. 
Een andere methode is het staal volledig blank schuren met fiber
schuurschijven grofte P24-P36 tot reinheidsgraad ST-3. 
Een goede voorbehandeling is van groot belang. De tijd die u
hierin investeert, wordt beloond met een mooi en duurzaam 
resultaat. Volg daarom nauwgezet de volgende aanwijzingen.
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1-COMPONENT SYSTEEM VOOR STAAL (NIET 
GESCHIKT VOOR ALUMINIUM EN VERZINKT STAAL)

AANTAL
LAGEN

PRODUCT
VERBRUIK IN

M2/LITER 
PER LAAG

TYPE 
VERDUNNING

BOVENWATERSCHIP

Na schuren, aflakken met:

3 Universal Primer 16 / 24 / – 17 AK Thinner, 
1e laag 10%

3 Super Gloss 24 / 72 / – 14 AK Thinner

ONDERWATERSCHIP

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

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

1e laag 25%

2 10 Niet
Verdunnen

• Is uw nieuwe jacht gebouwd van ongestraald staal, 
dan moet u het alsnog laten stralen. Anders krijgt 
u beslist grote problemen met roest.

• Het kaalhalen en ontroesten van staal met een 
staalborstel gaat langzaam en moet heel nauwkeurig 
gebeuren om een goed resultaat te krijgen.

• Pas bij schuren met de machine op dat het 
oppervlak niet te glad wordt, waardoor de hechting 
van de verflaag afneemt. Schuur een keer na met 
een nieuwe, grove schuurschijf.

MINIMALE OVER-
SCHILDERTIJD

(UREN)
20 /̊ 10 /̊ 5˚

Sikkens Antifouling 
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Voorbehandeling staal
1. Het staal volledig blank schuren met fiber schuurschijven met 

grofte P24-P36 tot reinheidsgraad ST3 of stralen met een 
geschikt straalmiddel tot reinheidsgraad Sa 2,5.
Alleen na schuren: Reinigen met een, voor dit doel geschikt, 
ontvettingsmiddel.

2. Na droging direct de eerste laag van het verfsysteem 
aanbrengen.

Voorbehandeling aluminium en verzinkt staal
Bij het schilderen van aluminium en verzinkt staal is een speciale
voorbehandeling noodzakelijk. Voor plaatselijke reparatie: zie pag.
35. In Nederland belt u voor meer informatie de technische 
afdeling van Sikkens Jachtlakken: 010 - 5033545. In het 
buitenland: neem contact op met de plaatselijke agent.

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
hierna.

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.

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 een of twee lagen

aflak aanbrengen volgens het hiervoor gegeven werkschema.
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• Breng nooit een 2-componenten systeem over 
een 1-component systeem aan.

Voor plaatselijke reparatie: P36, Antislip loopdek: P42
Keuze 1- of 2-conponenten: P8
Keuzeschema antifouling: P40

Herkenning 1- of 2-componenten: P12 & P13
Werkschema's: P33–P35
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COMBINATIESYSTEEM (2+1-COMP.) VOOR STAAL,
VERZINKT EN ALUMINIUM

AANTAL
LAGEN

PRODUCT
VERBRUIK IN

M2/LITER 
PER LAAG

TYPE 
VERDUNNING

Indien nodig plamuren met

Epoxy Repair
Filler 12 / 18 / –

Niet 
Verdunnen

Goed schuren met grofte 280, vervolgens aflakken met:

Schuren met grofte P120, vervolgens

ONDERWATERSCHIP

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

1 Polygrond 6 / 16 / – 14 PU Thinner

3 Super Gloss 24 / 72 / – 14 AK Thinner

5 Epoxy MP
Coating 3 / 7 / 10 8 Niet 

Verdunnen

2 10 Niet 
Verdunnen

2 Epoxy MP
Coating 3 / 7 / 10 8 Niet 

Verdunnen

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

BOVENWATERSCHIP

MINIMALE OVER-
SCHILDERTIJD

(UREN)
20 /̊ 10 /̊ 5˚

Sikkens Antifouling 
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Reparaties staal en verzinkt staal
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. Onroesten door te schuren met grofte P80 en stofvrij maken. 
3. Reinigen met een, voor dit doel geschikt, ontvettingsmiddel.
4. Bijwerken met het origineel aangebrachte verfsysteem.

Reparatie aluminium
1. Aluminium reinigen en ontvetten met een mild ontvettingsmiddel 

en stugge nylon borstels. Goed naspoelen met leidingwater.
2. Schuren met grofte P36-P80 tot volledig blank aluminium 

en stofvrij maken.
3. Reinigen met een, voor dit doel geschikt, ontvettingsmiddel.
4. Na droging bijwerken met het origineel aangebrachte verfsysteem.

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 onderliggende scheepshuid te garanderen.

Reparatie staal en aluminium
Zie bij ‘reparatie boven de waterlijn’ hiervoor.
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Werkschema’s: P33–P35
Keuzeschema antifouling: P40
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