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Wilt u het beste resultaat bereiken, dan is een goede 
voorbereiding van het allergrootste belang. Die maakt het 
totale karwei uiteindelijk makkelijker en sneller uitvoerbaar. 

Nagelaten of slecht uitgevoerde voorbewerkingen kunnen het 
eindresultaat zeer nadelig beïnvloeden, vooral qua uiterlijk en
duurzaamheid.

Daarom volgt hier een checklist van voorbereidingen en 
voorbewerkingen, plus een boodschappenlijst. Gaat u daarmee
inkopen doen, vertel uw Yacht Paint Centre dan wat u van plan
bent en loop met hem uw lijstje nog even na. Want niets is zo
vervelend als halverwege een karwei iets te missen of toch het
verkeerde product in handen te hebben.

Checklist voorbereidingen en voorbewerkingen:

1. Is het werkklimaat geschikt voor mijn karwei?

2. Op welke ondergrond ga ik werken en hoe ga ik 
deze voorbehandelen?

3. Reinigen, schuren, oude verflagen verwijderen.

4. Plamuren.

5. Hoeveel van welke verf heb ik nodig?

6. Hoeveel moet ik verdunnen en waarmee?

7. Welke gereedschappen en hulpmiddelen heb ik nodig?

8. Veiligheid en milieu.

In de volgende paragrafen worden bovengenoemde aspecten
nader besproken

1. Het werkklimaat: temperatuur,
luchtvochtigheid, ventilatie, wind, zon

Temperatuur en luchtvochtigheid

Het best werkt u bij een temperatuur van tussen de 15˚C en 25˚C
en een luchtvochtigheid van hoogstens 85%. Sikkens Jachtlakken
zijn bij hogere of lagere temperaturen ook heel goed te 
verwerken, maar bij een hogere luchtvochtigheid dan 85% moet u
wel opletten. Hebt u geen hygrometer bij de hand, bevochtig dan
het te schilderen oppervlak. Is het na een kwartier nog niet
droog, ga dan niet schilderen. Dit geldt ook voor temperaturen
onder de 5˚C, nevelig weer en wanneer zich condens vormt.

De verwerkings tabellen verderop in deze onderhoudsgids 
vermelden de minimale overschildertijden en verdunnings 
percentages bij 20°C, 12°C en 5°C.

Voor de maximale overschildertijden kunt u de technische 
documentatiebladen van de individuele producten raadplegen.

• Hoe lager de temperatuur, hoe taaier de verf. Gebruikt 
u daarom (veel) meer verdunning, dan wordt niet alleen 
de droogtijd aanzienlijk langer, maar kan ook de droge 
laagdikte te dun uitvallen. Dan is het beter om de verf 
thuis op temperatuur te laten komen en zo snel mogelijk 
daarna te verwerken. Of u zet het blik in een bak lauw water.
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Ventilatie en wind
Werkt u binnen en is er onvoldoende ventilatie, dan blijven de
oplosmiddelen in de lucht hangen. De droogtijd wordt langer 
en er kan blaasvorming optreden. Zorg dus voor voldoende 
ventilatie, maar voorkom tocht. Werkt u buiten met veel wind,
dan droogt de verf te snel om goed uit te kunnen vloeien. Het
resultaat wordt streperig of bobbelig. U loopt ook het risico van
stofinslag.

Zon
Vermijd werken in direct zonlicht. Ook bij koud weer kan de 
verflaag dan zo warm worden dat te snelle droging optreedt 
of het oplosmiddel door een harde buitenste laag wordt 
ingesloten. Kortom: extreme omstandigheden altijd zo veel
mogelijk vermijden.

2. Op welke ondergrond ga ik werken?
Controleer de oude verflaag
Stel vast of de oude verflaag nog goed hecht aan de ondergrond.
Breng hiertoe op verschillende plekken een goed klevende tape
aan en trek die er met kracht weer af. Blijken er stukjes verf aan
de tape te zitten, dan moet de oude laag verwijderd worden om
een goede hechting voor de nieuwe te krijgen. Om te bepalen of 
u met een 1- of 2-componenten verf te maken hebt op uw jacht
gaat u als volgt te werk. 

VOORDATU BEGINT

• Als uw schip veel kouder is dan de omgeving, 
kan de vochtigheid in de lucht condenseren op de 
huid, waardoor de verf niet goed zal hechten of 
mat kan slaan. Vooral ‘s morgens, bij fraai weer, 
als u bij lage temperaturen buiten schildert, kan 
dit problemen geven.

• Werkt u met een 2-componenten systeem, maak 
dan bij hoge temperaturen niet teveel tegelijk aan. 
Of zet het blik in een bak lauw water. Zo loopt u 
niet het risico dat de verf al in de pot uithardt.
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U neemt een doek of een stel watten en doordrenkt deze met
Aceton. Dit houdt u een paar minuten op dezelfde plaats op de
verf. Is hierna de verf zacht of opgeweekt dan is het een 
1-component verf. Is de verf niet of nauwelijks aangetast dan
heeft u een 2-componenten verf. Twijfelt u nog, vraag dan 
advies aan een deskundige.

3. Reinigen, schuren en oude verflagen 
verwijderen

Reinig altijd eerst grondig
Ook al gaat u het oppervlak nog schuren, maak het altijd eerst
grondig schoon en vetvrij. Bij alleen schuren komen vuil en vet
toch weer in de ondergrond terecht en kunt u hechtings- en
andere problemen krijgen. Ook nieuwe oppervlakken moeten 
altijd eerst gereinigd worden. Als u water over het oppervlak giet
en dit er zonder druppelvorming gelijkmatig weer afloopt, is het
oppervlak voldoende vetvrij.

Schuren
Schuren heeft zowel tot doel om kleine oneffenheden in de 
ondergrond op te heffen als om het te schilderen oppervlak 
op te ruwen, zodat de nieuwe verflaag er goed op kan hechten. 
Is de maximale overschilderbaarheidstijd overschreden (zie
etiket), dan altijd eerst schuren.

Droogschuren produceert veel stof, waar u bij het schilderen weer
last van hebt. Schuurt u toch droog, neem dan bij voorkeur een
machine met afzuiging. Natschuren gaat meestal sneller, ook
omdat het schuurpapier minder vaak verwisseld hoeft te worden
(als u het maar goed nat houdt). Het nadeel van natschuren is 
dat u minder goed zicht behoudt op het werk.

Het schuurstof moet met water en borstel geheel verwijderd 
worden. Wacht tot alles weer goed droog is voor u begint met
schilderen.

• Breng over 1-component lagen geen 
2- componenten laag aan, en breng op ‘zachte’ 
ondergronden geen ‘harde’ lagen aan.

• Schuur antifoulinglagen uitsluitend nat. Droog 
schuurstof is schadelijk voor de gezondheid.

• Plamuur nooit natschuren.
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Oude verflagen verwijderen
Het toepassen van verfverwijderaar (alleen op 1-component 
verven) kan bij het kaalhalen van oppervlakken sneller werken
dan schuren. Kies hiervoor een milde afbijt, dat aan alle 
milieu-eisen voldoet. Zorg dat geen verwijderaar en verfresten 
in de bodem terecht komen. Leg onder het schip een folie die
alles opvangt en voer de verfresten gescheiden van het afvalwater
af. Oude, zwaarmetaalhoudende antifoulings als chemisch afval
behandelen.

4. Plamuren
Met plamuur vult u gaten en egaliseert u krassen en andere 
oneffenheden. Dit geeft een fraaier eindresultaat. Sikkens
Jachtlakken biedt u zowel voor 1-component als 2-componenten
systemen uitstekende plamuur. Plamuur bouwt u in 
verschillende lagen op. 

In een 1-component systeem brengt u de plamuur aan op een
geschuurd oppervlak. 
2-Componenten plamuur brengt u aan op de grondlaag. Vul grote
gaten eerst op met een vulplamuur. Deze werkt u na schuren af
met een fijnplamuur.

5. Hoeveel verf heb ik nodig?
In de werkschema’s van de verfsystemen vindt u bij elk 
product steeds het praktisch verbruik in vierkante meters per
liter. Deze gelden per laag, dus voor het totaal benodigde aantal
liters moet u dit aantal nog vermenigvuldigen met het aantal op
te brengen lagen, dat u ook in deze tabellen vermeld vindt.

14

� Pag. 47

• Indien na verwerking meer verf overblijft dan berekend, 
raden wij u aan een extra verflaag aan brengen.

DROOG NAT

Wegschuren verfresten na 
P36 - P80 P150 - P180kaalhalen

Schuren van de plamuur P120 - P220 nooit schuren

Schuren voor het aanbrengen van 
P150 - P180 P220 - P280de eerste primer laag

Schuren tussen de primer lagen P120 - P220 P180 - P280

Opschuren gelcoat P150 - P180 P220 - P280

Schuren voor laatste aflak P280 - P400 P600 - P800

Vóór reparaties aan laklaag P400 P800

KIES HET JUISTE SCHUURPAPIER

VOORDATU BEGINT
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Hoe berekent u het aantal vierkante
meters per te schilderen oppervlak?
Nevenstaand schema levert een goede
benadering op.

Door het gevonden oppervlak te delen
door het verbruik in m2 per liter vindt 
u het benodigde aantal liters per laag.
Bij het aangegeven verbruik per m2 gaat
het om gemiddelden. Een minder gladde
ondergrond heeft een groter oppervlak en
zal dus meer verf vragen. 

Ook absorbeert de ene ondergrond meer
verf dan de andere. Bij koude verwerking
zal de verf dikker zijn en bij niet goed 
uitstrijken of voldoende verdunnen zal 
het verbruik ook toenemen.

ONDERWATERSCHIP FORMULE

LWL x (B + D) = OPPERVLAK IN M2

............ x (............ + ............) = ............

0.75 x LWL x (B + D) = OPPERVLAK IN M2

0.75 x ............ x (............ + ............) = ............

0.5 x LWL x (B + D) = OPPERVLAK IN M2

0.5 x ............ x (............ + ............) = ............

Motorjachten met weinig diepgang

Zeiljachten met matige diepgang

Zeiljachten met veel diepgang

BEREKENING TE SCHILDEREEN OPPERVLAKKEN

BOVENWATERSCHIP: (LOA + B) x 2 x hoogte waterlijn tot dek=
OPPERVLAK IN M2

(............ x ............) x 2 x ............ = ............

DEK: (LOA x B x 0.75) = OPPERVLAK IN M2

NB: trek hiervan het oppervlak van de opbouw af.

(.......x.....x 0.75) = ............

LOA –lengte
over alles

LWL – lengte
waterlijn

B – breedte

D – diepgang
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6. Hoeveel moet ik verdunnen?
In de tabellen van de productsystemen vindt u bij elk product
steeds de aanbevolen verdunning bij 20˚C. Bij lage temperaturen
kunt u wat meer verdunning toepassen om de verf beter te laten
vloeien, maar overdrijf dit vooral niet. Teveel verdunning verlengt
de droogtijd en kan leiden tot een onvoldoende laagdikte. 
Zie hiervoor ook bij werkklimaat.

7. Welk gereedschappen en hulpmiddelen 
heb ik nodig?

De functie van uw schildergereedschap is om de verf zo 
gelijkmatig mogelijk en goed vloeiend in de juiste laagdikte op 
te brengen en voor een optimale hechting te zorgen. In principe
heeft u de keuze uit: kwast, roller en spuit.

Kwast
De kwast is geschikt voor alle oppervlakken en verfsystemen. Bij
de eerste laag is hij zelfs te verkiezen boven alle anderen. De verf
dringt door de drukkende en scherende werking van de kwast
beter in de schuurgroeven en krijgt zo een optimale hechting.

Gebruik altijd de grootst mogelijk kwast die voor het karwei 
bruikbaar is, met afgeschuinde, fijne haren. De beste kwaliteiten
verliezen vrijwel geen haren, maar gebruik om zeker te zijn voor
de aflaklaag liever geen nieuwe kwast. Strijk een nieuwe kwast
eerst stevig heen en weer over schuurpapier of afplaktape om
losse haren kwijt te raken.

Een ‘dure’ kwast betaalt zichzelf terug. Hij levert met minder
moeite een fraai resultaat en gaat langer mee. Breng de verf in
verticale banen op. Verdeel deze vervolgens horizontaal en 
kruislings, tot de verf gelijkmatig over het oppervlak verdeeld is.

16
Werkklimaat: P11& P12
Welke verdunning moet ik gebruiken?: P50

• voeg de verdunner bij 2-componenten producten 
pas toe nadat de twee componenten goed 
gemengd zijn.

• Het is essentieel dat u voor elk type verf ook 
alleen het aangegeven verdunningsproduct 
gebruikt. Doet u dat niet, dan kan hierdoor het 
resultaat volledig geruïneerd worden.

VOORDATU BEGINT
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Strijk de laatste keer verticaal van beneden naar boven licht na
om kwaststrepen te vermijden. Zet niet meer banen tegelijk op
dan u kunt uitstrijken voordat de verf begint aan te drogen.
Ook de verf op de kwast droogt aan. Ongeveer eens per half 
uur de kwast reinigen zal dit voorkomen.

Roller
Verfrollers zijn geschikt om grote oppervlakken sneller te
schilderen dan met de kwast.

Lamsvachtrollers laten een sinaasappelhuid na en zijn dus minder
geschikt voor boven water. Nastrijken met een platte kwast kan
hiervoor nog een oplossing bieden. Mohairrollers en schuimrollers
geven meteen een beter resultaat. Schuimrollers worden echter
aangetast door 2-componenten verven en zijn hiervoor alleen
geschikt als u ze regelmatig vervangt.

Ook met de roller brengt u de verf eerst verticaal, dan 
horizontaal en kruislings aan, tot een gelijkmatig verdeelde 
verflaag verkregen is. Nastrijken met een kwast kan het 
resultaat vaak nog fraaier maken.

Spuit
Met spuiten kan een zeer goed resultaat bereikt worden, maar
dan moet het wel vakkundig, met professioneel gereedschap en 
in een geconditioneerde ruimte (met afzuiging) gebeuren. Kunt 
u aan die voorwaarden zelf niet voldoen, laat het spuiten dan 
over aan de professionele jachtschilder.

Reiniging gereedschap
Als u uw schildergereed-
schappen steeds goed
reinigt, blijven ze effectiever
en langer te gebruiken.
U kunt uw gereedschap 
altijd reinigen met de
gebruikte verdunner. 

• Loop voor u inkopen gaat doen even het 
boodschappenlijstje hiernaast door.

• Maak de grond onder het schip vochtig om opdwarrelend 
stof te voorkomen.

• Zorg dat alles voor uw schilderkarwei klaar staat, zodat u
halverwege niet hoeft te stoppen.

• Roer de verf altijd eerst goed door en herhaal dit van 
tijd tot tijd.

• Gebruikt u niet het hele blik verf, giet dan de benodigde
hoeveelheid verf in een schone pot. Sluit het deksel van 
het blik meteen weer, zodat de kwaliteit van de verf
behouden blijft.

• Met z’n tweeën werkt het makkelijker: de een zet op, de 
ander strijkt uit.

• Verwijder afplaktape vóór de verf geheel droog is. Dan 
krijgt u een mooie scheidslijn, zonder rafels of richels.

� Pag. 50
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8. Veiligheid en milieu
Enkele algemene regels voor uw veiligheid en gezondheid:
• Maak blikken voorzichtig open.

• Ruim gemorste verf meteen op.

• Eet en drink niet in de nabijheid van verf of nog natte verflagen en bewaar daar ook

geen onverpakte etenswaren.

• Draag handschoenen als u met verf, verdunner en verwijdermiddelen werkt.

• Draag zonodig een veiligheidsbril.

• Zorg voor voldoende ventilatie en/of een afzuiginstallatie.

• Lees altijd wat er op het etiket van het product staat over veiligheid en milieu. 

Is u iets niet duidelijk of hebt u vragen, raadpleeg dan uw Yacht Paint Centre

of Sikkens Jachtlakken.

BOODSCHAPPENLIJST Symbolen op de verpakking geven
belangrijke waarschuwingen voor veilig
gebruik. Namelijk:

SCHADELIJK 
Dit product kan schadelijk zijn
bij inademen, opeten of bij 

contact met de huid. Het etiket geeft 
aan welk risico van toepassing is.

BIJTEND
Dit product kan inbranden 
wanneer het in contact komt

met de ogen of de huid.

BRANDBAAR
Dit product is ontvlambaar bij
open vuur of vonken.

MILIEUGEVAARLIJK  
Dit product kan schadelijk zijn
voor water-organismen en zou

schadelijke lange termijn effecten kunnen
hebben voor het aquatisch milieu. 

VOORU BEGINT

REINIGINGSMIDDEL

ACETON

VERFVERWIJDERAAR

GRONDMATERIALEN

PLAMUUR

PLAMUURMESSEN

AFLAK

VERF VOOR

LOOPDEKKEN

VERDUNNINGEN

ANTIFOULING

ROERHOUTJES

(KLEEF-) DOEKEN

SCHUURPAPIER

STOFMASKER

VEILIGHEIDSBRIL

(WEGWERP)–

HANDSCHOENEN

KWASTEN

ROLLERS

VERFBAKJE

AFPLAKTAPE

AFDEKFOLIE

SCHONE, 

LEGE POTTEN
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