
+/- 1 spuitbus voor 
een staartstuk van 
gemiddelde grote

No. 3

!

Biocidevrij Dunne laag Speciale doeleinden

Water

NIET GESCHIKT voor gebieden 
met zware aangroei

!

Lees voor u begint altijd de uitgebreide applicatie- en product informatie op het technisch informatieblad. 

1-2 1 2-3 (1 seizoen) / 3-4 (18 maanden) 1

No. 3

Trilux 33 Interspeed Extra

" Biedt 1 seizoen bescherming
in zoet en brak water 

" Slechts 1 laag per seizoen –
bespaart u tijd, moeite en
geld

" Uitermate geschikt voor
boten van polyester, hout 
en staal

" Polijstende antifouling voor
gebruik op zoet, brak/zoutwater

" 5 heldere kleuren, inclusief wit,
voor een mooie uitstraling van
uw boot

" Geschikt voor alle ondergronden
inclusief aluminium

" Biedt één seizoen
bescherming tegen 
aangroei in brak, zoet- 
en zoutwatergebieden

" Slechts 1 laag aanbrengen. 
Dit bespaart tijd, moeite 
en geld

" Geschikt voor zeil- en
motorboten (tot maximaal 
25 knopen)

" Harde en duurzame
antifouling

" Geschikt voor alle
ondergronden inclusief
aluminium

" 4 heldere kleuren, inclusief
wit, voor een mooie uitstraling
van uw boot

" 1 seizoen bescherming 
voor gebruik op zoet,
brak/zoutwater

Product eigenschappen

Verdunning

Rendement (m2 per liter) 9.0 9.0

Aantal lagen 2-3 (1 seizoen) / 3-4 (2 seizoenen) 1

Ondergrond

Geschikt voor snelle vaartuigen

Applicatiemethode

Geschikt voor gebieden 
met zware aangroei

No. 3

Micron® Extra EU

" Hoogwaardige, polijstende
antifouling voor de zwaarste
aangroei-omstandigheden

" 24 maanden bescherming 
van een complete behandeling

" Minimale laagdikte opbouw, 
slijt af in gebruik

" Biolux® technologie voor
langdurige aangroeiwerende
werking

POLYESTER HOUT STAAL ROESTVRIJ STAALBRONSALUMINIUM

Antifoulings
De onderstaande informatie helpt 
u om de juiste antifouling voor uw 
project te kiezen.

Alle onderstaande antifoulings van
International Paint kunnen tot 6 maanden 
voor de tewaterlating worden aangebracht.

#

KWAST ROLLER SPUITBUS GOED UITSTEKEND VOORTREFFELIJK

UITSLUITEND VERKRIJGBAAR IN BELGIË Gebruik Antifouling veilig – lees voor gebruik altijd het etiket en de product informatie.

LOOD

B

B

No. 3No. 3No. 3

Cruiser® One

" Traag zelfslijpende
antifouling. Minimale
laagdikte opbouw, 
slijt af tijdens gebruik

" Geschikt voor alle
ondergronden inclusief
aluminium; aanbevolen 
voor gebruik op schroeven

" Range van heldere kleuren 
inclusief wit

" Effectieve aangroeiwerende
werking voor tenminste 
18 maanden

B

Traag zelfslijpend

$Geïnteresseerd in de relatieve milieu-impact* van uw gekozen product? 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar echoprogram.com.
* Vergeleken met het best verkopende product uit ONZE range.

Ha rdZelfsl ijpend

Bezoek onze website voor meer informatie – yachtpaint.com

Schilder- en Productgids voor BotenSnelle referentielijsten
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Micron® Plus Cruiser® Uno EU

9.0 9.0 8.3 10.6

No. 3

! ! ! !

1-2 2-3 2-3 3 minimaal

Ultra EU Lago Racing II VC®17m Trilux 
Prop-O-Drev

" Ultra sterke antifouling 
voor gebieden met 
zware aangroei

" Harde duurzame
eindlaag

" Biolux® technologie 
voor langdurige
aangroeiwerende
werking

" Heldere kleuren 
blijven helder ook 
na tewaterlating

" Harde biocidevrije
onderwaterverf 
op waterbasis

" Kan rechtstreeks op
polyester aangebracht
worden

" Dunne laag antifouling
voor zeil- en motorboten

" Minder wrijving door 
een zeer glad oppervlak

" Korte droogtijden
" Biedt bescherming 

tegen matige aangroei

" Spuitbus is ideaal voor
het behandelen van niet
makkelijk te bereiken
plaatsen

" Voor gebruik op
staartstukken, sail- en
heckdrives en schroeven

" Snelle en eenvoudige
applicatie; spaart tijd 
en moeite

" Geschikt voor gebruik 
op aluminium en roestvrij
staal

B

9.0 9.4 11.7

VC® General
Thinner

VC® General Thinner
VOOR HET REINIGEN

Max 25 knopen!Max 25 knopen! Max 25 knopen!

“Wilt u weten hoe oude antifouling 
verwijderd dient te worden?”

Het antwoord is op blz. 22 of via een simpele klik te vinden op yachtpaint.com

Gratis advieslijn: 0800 022 6555 – geopend tijdens kantooruren06
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Geïnteresseerd in de relatieve milieu-impact* van uw gekozen product? 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar echoprogram.com.
* Vergeleken met het best verkopende product uit ONZE range.

No. 1 No. 1

DanbolineSuper Gloss HS

" Antislip polyurethaan dekverf
" Bevat een fijn additief voor een

duurzaam antislip oppervlak
" Geschikt voor alle ondergronden
" De zijdeglans eindlaag voorkomt

verblinding door reflectie van 
de zon

" Eenvoudig, direct uit het blik met
kwast of roller aan te brengen

" Harde en sterke verf voor 
bilges, bakkisten en schotten

" Chemisch bestand tegen 
dampen, brandstof en olie

" Uitstekend dekkend vermogen
" Makkelijk te reinigen, 

voor eenvoudig onderhoud

" 1-component hoogglans aflak
geoptimaliseerd voor rolapplicatie

" De nieuwste high solid-
technologie; lage VOS-formulering
met uitstekende dekking

" Meer verf, minder oplosmiddel –
verminderde geurbelasting en
verminderde impact op het milieu

" Zeer eenvoudig aan te brengen,
zelfs bij lagere temperaturen

12.0 9.5 11.0

1-2 1-2 1-2

– –

Wat is een Matting Additive
(matteringsmiddel)?...
Matting additives kunnen toegevoegd worden 
aan zowel International aflakken als vernissen.
Afhankelijk van de mengverhouding tussen het
product en de additive, wordt een range van
glansgraden, zijdeglans of mat effecten
bereikt. International produceert twee
varianten matting additives geschikt
voor gebruik in de 1-component óf 2-
componenten producten in de range.

Wat is Non-Slip Additive 
(antislip toevoeging)?...
Non-Slip Additive is een synthetisch, korrelig
materiaal dat vóór de applicatie toegevoegd kan
worden aan aflakken óf op natte verf gestrooid
kan worden. Toevoeging van Non-Slip Additive
geeft een antislip effect aan de lak.
Het uiteindelijke resultaat is, net als
bij de matting additives, afhankelijk
van de hoeveelheid ‘additive’ dat is
toegevoegd aan de aflak.

Interdeck®

Pre-Kote

* * * * * * * * *

No. 1

Product eigenschappen

Verdunning
No. 9
(OF: No. 100 – voor gebruik bij
temperaturen boven de 21°C.)

No. 1

Rendement (m2 per liter) 12.0 12.0

Aantal lagen 2-3 1-2

Ondergrond

Applicatiemethode

Aanbevolen onderlaag

Voeg toe voor een
zijdeglans eindlaag:

Voeg toe voor een 
anti-slip eindlaag:

Perfection
Undercoat

Polyurethane
Matting Additive

Non-Slip
Additive

Pre-Kote

Matting
Additive

Non-Slip
Additive

Perfection Toplac®

" High-performance 2-
componenten polyurethaan aflak

" Chemische uitharding voor een
bijzonder harde eindlaag en
uitstekende slijtvastheid

" Unieke UV-bescherming voor
langdurig kleur- en glansbehoud

" Professioneel resultaat met 
roller en kwast

" Hoogwaardige eersteklas
hoogglans aflak

" De gesiliconiseerde alkyd formule
gaat twee keer langer mee dan
gewone 1-component alkyd-verven

" Excellente UV-bescherming 
" Bijzonder langdurige kleur- en

glansbehoudende eigenschappen
" Makkelijk aan te brengen, geeft

een diepwarme glanzende eindlaag

SPUITAPPLICATIE

Aflakken
De onderstaande informatie helpt u om 
de juiste aflak voor uw project te kiezen.

A
d
d
it

iv
e
s

POLYESTER HOUT STAAL ALUMINIUM KWAST ROLLER

* ** *

* Over een geschikte primer
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Bezoek onze website voor meer informatie – yachtpaint.com

Schilder- en Productgids voor BotenSnelle referentielijsten
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De geadviseerde verdunningen zijn oplosmiddelen die vaak identiek óf gelijksoortig zijn aan de
oplosmiddelen die in het product zijn verwerkt. Verdunningen kunnen toegevoegd worden om de 
applicatie te vereenvoudigen óf om kwasten en gereedschap te reinigen.

Waarom heb ik een verdunning nodig?

No. 1 Algemene verdunning voor gebruik in 1-component lakken en vernissen.

No. 3 Specifiek voor gebruik in Antifouling (m.u.v. VC® producten). 
Kan ook toegevoegd worden voor de spuitapplicatie van 1-component vernissen.

No. 7 Samengesteld voor gebruik in epoxy producten.

No. 9 Samengesteld voor gebruik in 2-componenten polyurethaan producten.

No. 100 Samengesteld voor gebruik in 2-componenten polyurethaan producten; 
te gebruiken bij temperaturen boven de 21°C.

VC® General
Speciaal samengesteld voor gebruik in VC® producten.

Thinner

De plaats en grootte van
de beschadiging bepalen

1

Het oppervlak met een
zachte doek schoonmaken

2

MarineFilm zorgvuldig
aanbrengen

3

Kleurcode Komt
nagenoeg  
overeen met
Perfection/
Toplac® kleur

% White 011 Mediterranean
White

% White 012 Snow White

% White 013 Ivory

% White 014 Matterhorn White

% White 015 Off White

% Black 111 Black

% Blue 211 Mauritius Blue /
Flag Blue

% Blue 212 Oxford Blue

% Blue 213 Lauderdale Blue

% Blue 214 Bondi Blue

% Green 311 Jade Mist Green

% Red 411 Rochelle Red

" Een snelle en eenvoudige manier om 
kleine krasjes te repareren

" Het resultaat, een vrijwel ontzichtbare
reparatie

" Eenvoudig te verwijderen voorafgaand 
aan het schilderwerk

" Snelle reparatie,  zo blijft u boot mooi
" Verkrijgbaar in 12 populaire kleuren 

MarineFilm applicatie

Reparatieset voor krassen in gelcoat & verf
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Controleer altijd de weersverwachting voordat 
u met uw project begint! Zie pagina 18-19.

Schuren met grofte
P60-P120 om zoveel
mogelijk verf of vernis
te verwijderen.

Zie pagina 17 voor de voorbehandelings-
richtlijnen van de kale ondergrond. 

Zie pagina 32 voor advies met betrekking tot 
de applicatie van antifouling.

Werk op kleine oppervlakken voor het beste
resultaat – laat het product niet uitdrogen. 
Zie productlabel en technisch informatieblad.

23

Schilder- en Productgids voor Boten
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Uw project: “Stap voor stap”

Reinigen3

Gezond en veilig werken

Verzeker uzelf ervan dat de ruimte waarin u 
gaat werken goed geventileerd wordt voordat u
begint met de werkzaamheden. Draag de juiste
persoonlijke veiligheidsmiddelen. Wij adviseren 
een veiligheids- of stofbril, nitril handschoenen, 
een overall (zorg ervoor dat alle huid bedekt is) 
en een volgelaatsmasker met luchttoevoer (als 
u werkt op grotere oppervlakken of in kleine
ruimtes).

1

Verwijderen van oude lagen4

De ondergrond
voorbehandelen
volgens de richtlijnen
welke van toepassing
zijn voor die
ondergrond. 

Voorbehandeling5

Verwijder de
antifouling met een
botte krabber of
plamuurmes als deze
nog zacht is. Interstrip
AF kan meerdere 
lagen in één keer
verwijderen, echter bij
hoge laagdiktes zullen meerdere behandelingen
nodig zijn. Resten volgens de locale milieu
verordeningen afvoeren. Een nieuwe laag antifouling
aanbrengen na het reinigen, schuren en gronden
van de romp.

Het verwijderen van oude antifouling4

Het product heeft 
tijd nodig om in te
werken. De inwerktijd
hangt af van de
omgevingstemperatuur
en de hoeveelheid
oude antifouling.

Julie Gent
Specialist in Antifoulings Development

Het verwijderen van antifouling
Als u bestaande antifouling in slechte staat is adviseren wij de antifouling compleet 
te verwijderen. Interstrip AF is speciaal geformuleerd om antifouling van alle
ondergronden te verwijderen en is tevens geschikt om op polyester te gebruiken
zonder de gelcoat te beschadigen. 

Voorbehandeling van het oppervlak2

Interstrip aanbrengen

Breng de Interstrip AF royaal aan met een brede
kwast. Aanbrengen volgens de richtlijnen zoals
vermeld op het productlabel en technisch
informatieblad.

3

“Is uw bestaande
antifouling in goede staat?”
Als uw bestaande antifouling in goede staat is
hoeft u deze niet te verwijderen. Reinigen met
de hoge drukspuit, volledig laten drogen en
direct overschilderen. Controleer altijd de
overschilderbaarheid van de oude antifouling
voordat u een nieuwe laag aanbrengt. Als de
oude antifouling niet verenigbaar of onbekend
is, breng dan een sluitlaag Primocon® aan. 
Zie pagina 36 voor de overschilderbaarheid
van antifouling. 

Bezoek onze website voor meer informatie – yachtpaint.com

De loszittende oude antifouling met een hoge
drukspuit verwijderen. Laat de antifouling resten
niet in afvoer- of waterleiding lopen. Afval en lege
verpakkingen volgens de locale milieu verordening
afvoeren. Het oppervlak om de beschadigingen
heen afplakken.

Reinig de ondergrond met Super Cleaner en spoel
na met schoon water om eventuele poetsresten,
was en verontreiniging te verwijderen. Echter; hout
reinigen en ontvetten met een geschikte verdunning. 
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Hints en tips

" Houd uw schuurpapier schoon en neem vaak een
nieuw vel.

" Schuur op korrelgrofte (P) nummer en gebruik
schuurpapier met een steeds fijnere korrelgrofte.

" U kunt het best vernissen op een warme, droge
ochtend. Koud weer vertraagt het droogproces en
vocht heeft een negatieve invloed op de glansgraad.

" Gebruik altijd een schone kwast die u daarvoor ook
alleen maar voor vernis gebruikt heeft.

" Gebruik altijd vernis en een kwast van hoge kwaliteit.
Zo bent u verzekerd van een mooi hoogwaardig
eindresultaat.

" Reinig nieuwe kwasten voor gebruik.
" Probeer de vernis uit op een afzonderlijk stukje hout

voordat u het op de boot aanbrengt.
" Breng op grote stukken eerst met een schuimroller de

eerste laag aan en ga er daarna onmiddellijk overheen
met een brede kwast. U kunt hiervoor het best met
zijn tweeën werken. 

" Na het schoonmaken met de juiste verdunning, 
de kwast reinigen met een daarvoor geschikt 

schoonmaakmiddel en warm water. De kwast
droogmaken en in vetvrij papier wikkelen, waarbij erop
gelet moet worden dat de haren van de kwast mooi
samengepakt zitten.

" Ook kan ervoor gekozen worden om de kwast na het
schoonmaken aan de steel op te hangen. Dit, om te
voorkomen dat de haren uit elkaar gaan staan.

" Vernis wordt na verloop van tijd ‘oud’ in het blik. 
Zo kunnen er wellicht klontjes of andere onregel-
matigheden in zitten. Gebruik altijd een verfzeef om 
er zeker van te zijn dat alle vervuiling is verwijderd.

" Gebruik vernis nooit direct uit het blik, de kans op
vervuiling in het blik is dan erg groot. 

" Het is verstandig de hoeveelheid vernis die u denkt
nodig te hebben in een ander blik over te gieten en 
uit dit blik te vernissen. 

" Gebruik geen vernis die al een lange tijd open staat.
Daar zal stof in zitten. 

" Breng nooit vernis aan in direct zonlicht.
" Laat kaal hout nooit lang overstaan, het zal vocht

opnemen.

33
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Uw project: “Stap voor stap”

Scott Thompson
Specialist in Antifoulings Development

Het aanbrengen van antifouling
Antifouling kan met een kwast of roller aangebracht worden. Een kleine roller is
minder zwaar voor de arm, maar neemt iets meer tijd in beslag. Als u kiest voor 
een kwast, gebruik dan een grote brede kwast. De afwerking zal niet zo glad
worden als bij een aflak, het type kwast is daarom niet belangrijk.

Gezond en veilig werken1 Controleer altijd de weersverwachting voordat 
u met uw project begint! Zie pagina 18-19.

Controleer het
oppervlak op
beschadigde plekken,
onthechting van de
antifouling of andere
tekenen die erop
duiden dat de
antifouling niet goed
hecht aan de ondergrond.

Inspectie2

Reeds eerder geverfde oppervlakken:

Voorbehandeling3

Daar waar nodig de beschadigingen repareren met
primer en/of Watertite Epoxy Filler. Inspecteer polyester
voor beschadigingen aan de gelcoat en tekenen van
osmose, behandelen zoals voorgeschreven.

Repareren/het aanbrengen 
van primer

5

Applicatie6

Zie pagina 47 voor advies met betrekking tot
osmose behandeling en pagina 20 voor het
repareren van polyester.

Voor het aanbrengen
van een primer of
antifouling de waterlijn
afplakken. 

Afplakken van de waterlijn4

Bezoek onze website voor meer informatie – yachtpaint.com

In goede conditie

Onderwaterschip
reinigen met Super
Cleaner verdund 
met water. Naspoelen
met schoon water.
Bestaande antifouling
opruwen met een
Scotch-Brite™

schuurspons.

In slechte conditie

Als de bestaande verflaag schilfert, of over grote
delen onthechting en/of kleine scheurtjes vertoond
moet deze geheel verwijderd worden.

Enkele beschadigingen

Eventueel loszittende oude antifouling met 
een hoge drukspuit of nat schuren verwijderen.
Onderwaterschip reinigen met Super Cleaner
verdund met water.

Naspoelen met schoon water. Bestaande antifouling
opruwen met een Scotch-Brite™ schuurspons.

Noot: laat het oppervlak volledig opdrogen.
Controleer altijd de overschilderbaarheid.

Vervolgens verder gaan met stap 4.

Wij adviseren Primocon® als sluit-/tussenlaag 
aan te brengen over onbekende antifoulings en
antifoulings die niet overschilderbaar zijn met 
uw nieuwe International antifouling. Een kale
ondergrond moet voorzien worden van één of 
meer primerlagen conform de richtlijnen van 
de ondergrond. Richtlijnen over een product 
kunt u vinden op de productlabels en technische
informatiebladen. Houdt u vooral rekening met 
de droog- en overschildertijden.

Verzeker uzelf ervan dat de ruimte waarin u 
gaat werken goed geventileerd wordt voordat 
u begint met de werkzaamheden. Wij adviseren 
een veiligheids- of stofbril, nitril handschoenen, 
een overall (zorg ervoor dat alle huid bedekt is) 
en een stofmasker voor de mond. 

De antifouling voor de verwerking grondig
doorroeren, het bevat zware ingrediënten die op de
bodem van het blik kunnen inzakken. Aanbrengen
volgens de richtlijnen op het productlabel en
technisch informatieblad met een kwast of een roller.
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Uw project: “Stap voor stap”

Roger Bolton
UK Sales and Marketing Team

Het schilderen van schroeven, 
heckdrives, saildrives en kielen
Heckdrives worden vaak van aluminium gemaakt. Scheepsschroeven zijn meestal
gemaakt van aluminium of brons. Kielen van gietijzer, staal of lood. Het is belangrijk
om een antifouling te kiezen die hard, duurzaam en geschikt is voor delen die
onderhevig aan slijtage zijn. Het is belangrijk om vast te stellen op welk 
materiaal u gaat werken.

Gezond en veilig werken

Verzeker uzelf ervan dat de ruimte waarin u 
gaat werken goed geventileerd wordt voordat u
begint met de werkzaamheden. Draag de juiste
persoonlijke veiligheidsmiddelen. Wij adviseren 
een veiligheids- of stofbril, nitril handschoenen, 
een overall (zorg ervoor dat alle huid bedekt is) 
en een stofmasker voor de mond.

1

Controleer altijd de weersverwachting voordat 
u met uw project begint! Zie pagina 18-19.

Het is van belang de juiste hoeveelheid antifouling
aan te brengen, ook al zou dit betekenen dat er 
een extra laag moet worden aangebracht. Dit is
afhankelijk van de applicatie methode en condities.

Wij adviseren een extra laag aan te brengen op de
boeg, waterlijn, trimplaten, kiel en het roerblad. Op
deze delen vindt grote turbulentie plaats, hetgeen
van invloed is op de werkingsduur van de antifouling.

De overschilder- en tewaterlatingstijden dienen
zorgvuldig in acht genomen te worden. Het 
niet opvolgen hiervan is de hoofdoorzaak van
onthechting. Water is voor verf een zeer agressief
milieu. Het is daarom van belang dat verf goed 
is doorgedroogd voor de tewaterlating.

Het aanbrengen van een primer3

Het aanbrengen van antifouling4

Zie pagina 41 voor de aanbevelingen van
primer.

De oplossing om
onderwaterdelen 
tegen corrossie te
behandelen is de
correcte voor-
behandeling van het
oppervlak en het
kiezen van de juiste
primer. Voordat u begint met de voorbehandeling 
is het belangrijk om vast te stellen met welk soort
metaal u werkt.

Voorbehandeling van het oppervlak2

Als de ondergrond is vastgesteld, zie pagina 17
voor de voorbehandelingrichtlijnen van de
ondergrond en volg dit advies zorgvuldig.

Niet alle antifoulings zijn geschikt om aan te
brengen op brons en aluminium. Het is dus heel
belangrijk om de overschilderbaarheid van de
antifouling te controleren. Zie pagina 04-06
voor productinformatie over antifouling.

“Wees voorzichting 
met anodes!”
Schilder nooit de anodes, die meestal in de
buurt van de schroefas zitten, dit zal de werking
teniet doen.

Bezoek onze website voor meer informatie – yachtpaint.com

De antifouling aanbrengen volgens de richtlijnen op
het productlabel en technisch informatieblad. Volg
de instructies over de aan te brengen laagdikte,
overschilder- en tewaterlatingstijden zorgvuldig.

Breng een International primer aan die geadviseerd
wordt voor de antifouling en de ondergrond. 
Volg altijd de richtlijnen zoals genoemd op 
het productlabel en technisch informatieblad.



Verwijder de antifouling in zijn geheel met Interstrip AF. VC®17m verwijderen met VC® General Thinner.%

Zie pagina 22 voor het verwijderen van antifouling. Zie pagina 32 voor het aanbrengen van antifouling.

Breng een sluitlaag Primocon® aan, daarna de nieuwe antifouling.%

Onderwaterschip reinigen met Super Cleaner verdund met water. 
Naspoelen met schoon water. Bestaande antifouling opruwen met een Scotch-Brite™ schuurspons.%
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Antifouling

Is mijn nieuwe antifouling verenigbaar 
met mijn bestaande verf?
U heeft de International antifouling gevonden die het meest geschikt is voor uw boot. De volgende stap is
vaststellen of deze antifouling verenigbaar is met de bestaande verf op uw romp. In onderstaande tabel vindt 
u deze informatie, hierin zijn alle bekende antifoulings van International opgenomen.

Interstrip AF
Een verfafbijt, speciaal samengesteld voor het verwijderen van een oude of onbekende antifouling. 
Interstrip AF is niet agressief en zal de ondergrond (inclusief gelcoat) niet beschadigen. 

Bezoek onze website voor meer informatie – yachtpaint.com

B

Hoeveel antifouling heb ik nodig?
Gebruik onderstaande stappen om te berekenen hoeveel antifouling u nodig heeft:
1. Bereken het te schilderen oppervlak met de juiste formule (zie hieronder).
2. Deel het te schilderen oppervlak door het uitstrijkvermogen van de door u gekozen verf om vast te stellen

hoeveel liter verf u nodig heeft,
3. Het aantal liters per laag x het aantal lagen dat u aanbrengt = de totale hoeveelheid verf.

Formules voor het onderwaterschip

LOA

F

LWL

LWL x (B + D) = Onderwaterschip (m2)

D

LWL

0.50 x LWL x (B + D) = Onderwaterschip (m2)

Rompvorm B

D

LWL

0.75 x LWL x (B + D) = Onderwaterschip (m2)

D

Voor meer informatie zie pagina 04 voor de snelle referentielijst van Antifouling.

Informatie

Afkortingen
LOA = Gehele lengte

LWL = Lengte van de waterlijn

B = Breedte

D = Diepgang

Conversie Tabel
1 foot = 0.3 meter

1 meter = 3.281 foot 

1 square foot = 0.093 vierkante meter

1 vierkante meter = 10.764 square feet 

1 gallon = 4.546 liter

1 liter = 0.219 gallon

Top Tip

Gebruik altijd de gespecificeerde hoeveelheid
antifouling. Een te dunne laag antifouling kan leiden 
tot voortijdige aangroei en tussentijds uithalen van 
de boot, wat kostbaar is.

Top Tip

Wij adviseren een extra laag aan te brengen op de
boeg, waterlijn, trimplaten, kiel en het roerblad. 
Op deze delen vindt grote turbulentie plaats, hetgeen 
van invloed is op de werkingsduur van antifouling.

Belangrijk: Om corrosie te voorkomen
adviseren wij op uw aluminium boot alleen 
een antifouling aan te brengen die specifiek
geadviseerd word voor aluminium. Breng nooit
een koperoxide-houdende antifouling aan op
aluminium.

2

Rompvorm A 1

Rompvorm C3
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Nieuwe antifouling

Micron® Extra EU
Micron® CSC
Micron®

Cruiser® Superior % % % % % %

Cruiser® Future
Cruiser® Uno EU
Waterways
Waterways Future

Micron® Kopervrij %* %* %* %* % %*

Interspeed Extra Strong
Interspeed Kopervrij
Interspeed % % % % % %

VC® Offshore
Chloorrubber AF

VC®17m % % % % % %

Onbekend product % % % % % %

Oude antifouling
% % % % % %in slechte staat

M
ic

ro
n®

E
xt

ra
 E

U

M
ic

ro
n®

C
ru

is
er

®
U

no
 E

U

U
ltr

a 
E

U

In
te

rs
pe

ed

V
C

®
17

m

Tr
ilu

x 
P

ro
p-

O
-D

re
v

* Nat schuren met P120-P180. Breng voor de beste hechting een laag Primocon® aan en vervolgens de nieuwe antifouling.
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Antifouling

38

Onderwaterschema’s: 1-component producten
Deze schema’s geven een goede mate van bescherming.

Polyester Aluminium

Hout Ijzer/Staal

Onderwaterschema’s: 2-componenten producten
Deze schema’s leveren de maximale bescherming.

Polyester Aluminium

Hout Ijzer/Staal

Lood
Filler

Indien nodig, adviseren wij voor kleine
beschadigingen Watertite Epoxy Plamuur
aan te brengen na de eerste laag
Gelshield® 200 of Interprotect®.

Filler

Indien nodig, adviseren wij voor kleine
beschadigingen Watertite Epoxy Plamuur
aan te brengen tussen de eerste en de
tweede laag Primer.

Lood

Belangrijk: Om corrosie te voorkomen
adviseren wij op uw aluminium boot alleen 
een antifouling aan te brengen die specifiek
geadviseerd word voor aluminium. Breng nooit
een koperoxide-houdende antifouling aan op
aluminium.

Primer
(minimaal 5 lagen)

Gelshield® 200

Antifouling
(2-3 lagen)

International Antifouling

Eerste laag
(1 laag)

Interprotect®

(verdund met 10-15% Thinner No.7)

Primer
(3 lagen)

Interprotect®

Antifouling
(2-3 lagen)

International Antifouling

Eerste laag (1 laag)
Primocon®

(verdund met 10-15% Thinner No.3; 
15-20% op oliehoudende houtsoorten)

Primer
(3 lagen)
Primocon®

Antifouling
(2-3 lagen)

International Antifouling

Primer
(5 lagen)

Interprotect®

Antifouling
(2-3 lagen)

International Antifouling

Primer
(5 lagen)

Interprotect®

Antifouling
(2-3 lagen)

International Antifouling

Eerste laag
(1 laag)

Interprotect®

(verdund met 10-15% Thinner No.7)

Primer (5 lagen)
Interprotect®

Antifouling (2-3 lagen)
International Antifouling

Eerste laag
(1 laag)

Interprotect®

(verdund met 10-15% Thinner No.3)

Primer
(5 lagen)
Primocon®

Antifouling
(2-3 lagen)

International Antifouling

Eerste laag
(1 laag)

Primocon®

(verdund met 10-15% Thinner No.3)

Primer
(5 lagen)
Primocon®

Antifouling
(2-3 lagen)

International Antifouling

Eerste laag
(1 laag)

Primocon®

(verdund met 10-15% Thinner No.3)

Primer
(5 lagen)
Primocon®

Antifouling
(2-3 lagen)

International Antifouling

Primer
(1 laag)

Primocon®

Antifouling
(2-3 lagen)

International Antifouling

Bezoek onze website voor meer informatie – yachtpaint.com

Zie pagina 17 voor de voorbehandeling van de
ondergrond.

Belangrijk: Om corrosie te voorkomen
adviseren wij op uw aluminium boot alleen 
een antifouling aan te brengen die specifiek
geadviseerd word voor aluminium. Breng nooit
een koperoxide-houdende antifouling aan op
aluminium.

Zie pagina 17 voor de voorbehandeling van de
ondergrond.



Antifouling
(2-3 lagen)

International VC® Antifouling
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Antifouling

Schroeven, heckdrives, saildrives en kielen
Staartstukken worden van aluminium gemaakt. Dit geeft problemen met antifoulings die koperoxide
bevatten. Schroeven zijn meestal gemaakt van aluminium, brons of roestvrijstaal. 

Aluminium Brons

Staal

Zie pagina 34 voor het schilderen van schroeven, heckdrives, saildrives en kielen.
Zie pagina 17 voor de voorbehandeling van 
de ondergrond. Zie pagina 47 voor het osmose
preventie systeem.

Onderwaterschema’s: VC® producten
Gebruik deze schema’s voor de VC antifouling.

Ijzer/StaalPolyester

Lood

Filler

Indien nodig, adviseren wij voor kleine
beschadigingen Watertite Epoxy Plamuur
aan te brengen na de eerste laag VC Tar2.

Eerste laag
(1 laag)
VC® Tar2

(verdund met 10-15% VC General Thinner)

Primer
(3-5 lagen)

VC® Tar2

Primer
(minimaal 4 lagen)

VC® Tar2

Primer
(minimaal 3 lagen)

VC® Tar2

Antifouling
(minimaal 3 lagen)

Trilux 33
(of Trilux Prop-O-Drev –

Noot: alleen toegestaan in België)

Eerste laag
(1 laag)

Interprotect®

(verdund met 10-15% Thinner No.7)

Primer (5 lagen)
Interprotect®

(of VC® Prop-O-Drev Primer –
Surface Primer niet noodzakelijk)

Antifouling
(minimaal 3 lagen)

Trilux 33
(of Trilux Prop-O-Drev –

Noot: alleen toegestaan in België)

Primer (5 lagen)
Interprotect®

(of VC® Prop-O-Drev Primer –
Surface Primer niet noodzakelijk)

Antifouling
(2-3 lagen)

International VC® Antifouling
(Noot: alleen toegestaan in België)

Antifouling
(2-3 lagen)

International VC® Antifouling

Antifouling
(3 lagen)

Trilux 33
(of Trilux Prop-O-Drev –

Noot: alleen toegestaan in België)

Eerste laag
(1 laag)

Interprotect®

(verdund met 10-15% Thinner No.7)

Bezoek onze website voor meer informatie – yachtpaint.com


