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V E R D E R  I N  D I T  B U L L E T I N :

• SCHOON EN SECUUR WERKEN VOOR HET BESTE RESULTAAT • ZO CONSERVEER JE HOUT MET EPOXY
• ONMISBAAR NASLAGWERK OVER KUNSTHARSEN • BESCHERM JEZELF GOED TIJDENS HET KLUSSEN!

BULLETIN

Epoxy als hulpmiddel bij het 
opknappen van de carrosserie

Bij gebruik van epoxy denk je vaak in 

de eerste plaats aan werken aan de 

boot. Maar vergeet niet dat het middel 

ook met veel succes gebruikt wordt bij 

de behandeling van de carrosserie van 

bijvoorbeeld een auto.

Zo zijn leden van de landelijke Volvo Club 

fervente gebruikers van epoxy bij het 

opknappen van hun automobielen. Het 

epoxymateriaal hecht goed op kaal 

gestraald of geschuurd plaatijzer van de 

carrosserie. Het is goed bruikbaar voor het 

repareren van een spatbord bijvoorbeeld. 

Bij de koplampen zijn die vaak het eerst 

verrot. In de randen hopen zich modder en 

vocht op en aan de buiten kant worden 

geroeste bultjes en blaasjes zichtbaar. 

Dat zijn plaatsen die moeilijk zijn te repa-

reren met lassen van het metaal. Met 

epoxylijm lukt dat wel. Als de gaten goed 

zijn schoongemaakt door te schuren of 

stralen, kun je de binnen- en buitenkant 

van zo’n spatbord goed inspatelen met 

gemengde lijm. Daarna goed laten drogen, 

nog eens schuren en mochten er nog  

on effenheden zijn, die opvullen met epoxy-

plamuur en dan gladschuren en rollen met 

een epoxy primer. Voor reparaties gebruik 

je Poly-Pox Primer, Poly-Pox Plamuur en 

Poly Mix PV. De Poly-Pox PV is een 

metaal lijm waarbij je niet hoeft te  

‘primeren’ vooraf.

Nog drie toepassingen

Behalve om mee te repareren is epoxy 

ook zeer geschikt als:

• preventieve roestbescherming

• verlijmen

• steenslagbescherming. 

Voor de bescherming tegen roest is Poly-

Pox Primer een goed middel. Het zit vol 

zinkfosfaten. Voor het verlijmen in plaats 

van lassen hanteer je de Poly-Mix PV. Als 

steenslagbescherming kunt u een aantal 

lagen Poly-Pox Pantsercoat smeren.

Poly-Pox Pantsercoat

Ook aan de onderkant van de oldtimers is 

onderhoud te verrichten met behulp van pro-

ducten van Poly-Service. De onderkant kan 

worden schoongemaakt en de oude tectyl 

weggekrabd en weggestoken. Daarna kan de 

hele bodem worden ontvet. Een flinke klus, 

maar vrijwel altijd nodig omdat onder de teer-

achtige producten de roest kan voortwoekeren 

en het plaatwerk kan aantasten.

Met de Poly-Pox Pantsercoat van Poly-

Service kunt je een steenslagbestendige 

laag aanbrengen die de onderkant van de 

automobiel duurzaam beschermd tegen 

roest. De Poly-Pox Pantsercoat is spuitbaar 

of met een rollertje zelf aan te brengen.  

Deze is leverbaar in de kleuren wit, zwart en 

grijs. De voorbehandeling dient te worden 

uitgevoerd met de Poly-Pox Primer.



Wie schoon en secuur werkt, 

behaalt uiteindelijk het beste 

resultaat. Het lijkt zo logisch, 

maar de praktijk is vaak 

anders. Daarom vijf tips om 

aan te denken.

Het begint bij het wegen en 

meten van producten. Wie de 

juiste mengverhoudingen 

gebruikt, krijgt een resultaat 

zoals het bedoeld is. Bovendien 

voorkomt het extra (herstel)werk.

Gebruik schoon materiaal en 

schone mengbekers. Om ver-

vuiling in uw producten te voor-

komen adviseren wij steeds een 

schone mengbeker te gebruiken. 

Denk niet: die oude mengbeker 

gebruiken dat kan nog wel  

een keer. 

Meet uw product af met  

een weegschaal. Hiermee 

behaalt u steeds weer een sta-

biel resultaat.

Reinig regelmatig  

uw gereedschap. Gebruik  

hiervoor de M.P. 

Reiniger.

Ontvet en  

reinig het opper-

vlak waarop u aan 

het werk gaat. 

Gebruik hier -voor 

M.P. Reiniger of 

DD-Ontvetter.

Werken met chemische 

producten vraagt om extra 

aandacht voor de persoonlijke 

bescherming. Voorkom dat het 

product waarmee u werkt in 

aanraking komt met huid of 

ogen. Poly-Service heeft daar 

een breed scala aan handige  

en nuttige persoonlijke 

beschermingsmiddelen voor in 

het assortiment.

Wie onbeschermd te werk gaat 

en onverhoopt toch in aanraking 

komt met bijvoorbeeld epoxy 

kan daar bij veel contact-

allergieën, uitslag en/of rode 

vlekken aan overhouden. Sla 

daarom de volgende suggesties 

niet in de wind, maar doe er uw 

voordeel mee. Voorkomen is 

beter dan genezen.

Kapjes en maskers

Sinds corona z’n intrede deed 

zijn we gewend geraakt aan 

mondkapjes. Maar als het om 

klussen gaat maakt het een 

groot verschil welke klus u aan-

pakt en of u binnen of buiten 

werkt om te bepalen welk kapje 

of masker het meest geschikt is.

Werkt u met epoxy, met  

polyester of bent u bezig met 

lakwerk? Dan is een stofkapje 

echt onvoldoende, maar is een 

goed dampmasker met een  

actief koolstof filter nodig. Gaat u 

een oppervlak schuren? Dan vol-

staat een stofkapje wel.

 

Handschoenen

Om de handen te beschermen 

zijn er diverse soorten  

handschoenen, ook weer te 

gebruiken al naar gelang de klus 

daar om vraagt. De handschoe-

nen zijn er van vinyl, latex en 

nitril. Latex hand schoenen 

gebruik je bij poly esterwerk. 

Voor wie een allergie heeft  

voor latex zijn ook vinylhand-

schoenen leverbaar. Nitril-

handschoenen zijn nog een 

stukje ‘dampdichter’ en zijn 

goed bruikbaar bij epoxywerk.

Overige bescherming

Maar er zijn nog meer middelen 

om uzelf te beschermen tijdens 

het werken. Veiligheids brillen  

bijvoorbeeld, die ook over uw 

eigen bril heen passen als dat 

nodig is. 

Ook op gebied van 

beschermende kle-

ding, zoals bijvoor-

beeld overalls, heeft 

Poly-Service de juiste 

producten in het 

assortiment.

Verder zijn vol- en 

halfgelaatsmaskers en gehoor 

bescherming in de vorm van 

oordoppen en oorkleppen  

verkrijgbaar.

De medewerkers 

van Poly-Service 

vertellen u des-

ge wenst in de 

vestigingen meer 

over de mogelijk-

heden om u te 

beschermen. Want nogmaals:  

voorkomen is immers beter  

dan genezen!

Schoon en secuur werken voor het beste  
resultaat: vijf tips

Bescherm jezelf goed 
tijdens het klussen!
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Het Praktijkhandboek Kunst-

stoffen is hét standaardwerk 

over het werken met polyester 

en epoxy. Samensteller Gerard 

Lok, jarenlang actief bij Poly-

Service, omschrijft begrippen, 

geeft uitleg over vaardigheden 

als bouwen, gieten, repareren en 

modelleren met polyester, poly-

urethaan, siliconenrubber en 

glasvezels. In het boek zijn daar-

over tal van voorbeelden opge-

nomen. Het Praktijkhandboek is 

in middels aan de tiende druk 

toe, die vorig jaar is verschenen. 

Het is eigenlijk een onmisbaar 

handboek voor iedereen die aan 

het doe-het-zelven is en meer 

wil weten over de tech nische 

mogelijkheden om een optimaal 

resultaat te bereiken. Het boek 

kost 29,89 euro en is zowel ver-

krijgbaar in de winkels van Poly-

Service als via de webshop.

Onmisbaar naslagwerk over het  
omgaan met kunstharsen.

Wil je dat hout langer mooi blijft, 

dan is conserveren een ‘must’. 

Conserveren is immers letterlijk 

het verduurzamen en tegen 

bederf beschermen. Dat doe je 

in geval van hout met epoxy, die 

je aanbrengt in diverse lagen en 

verschillende stappen.

Conserveren voorkomt dat  

vocht bij het hout kan komen. 

Als dat zou gebeuren, kan 

immers verrotting optreden.

Poly-Service heeft drie pro-

ducten waarmee je het conser-

veren kunt aanpakken: Poly-Pox 

Lijm 700, Poly-Pox Injecteer en 

Poly-Pox THV 500. 

Deze producten zijn een op los-

middelvrij twee componenten 

epoxysysteem dat onder andere 

toegepast kan worden voor ver-

lijmen, lamineren en conserveren 

van hout. Wie er mee aan de 

slag gaat, moet beginnen met 

een voorbehandeling. Het is 

nodig dat het vochtgehalte in het 

hout zo laag mogelijk is, om 

zoveel mogelijk hars te kunnen 

opnemen. Dat betekent: oude 

verfresten verwijderen en een 

scherpe schrapper, een föhn en 

grof schuurpapier. 

Als er in deze fase al houtrot 

wordt geconstateerd, moet dat 

worden verwijderd tot het ge -

zonde hout overblijft. Laat het 

geheel goed drogen tot een 

vochtpercentage van maximaal 

12% alvorens te starten met  

de epoxyhars.

Stap 1: vul de naden

Openstaande naden moeten 

worden gevuld en rotte plekken 

hersteld. Gebruik hiervoor Poly-

Pox Lijm 700 gemengd met 

Poly-Pox Harder 355 (mengver-

houding 100 Hars 50 Harder in 

gewichtsdelen.) De kleur van de 

lijm is wit, maar met toevoeging 

van Poly-Pox 

Pigmentpasta of 

houtschuurstof is 

de kleur van vrijwel 

iedere houtsoort  

te realiseren.

Stap 2: breng een verzadiging 

laag aan

De gevulde naden en reparatie-

plekken moeten na 24 uur  

worden geschuurd met korrel 80. 

Maak ze stofvrij en 

verzadig de onder-

grond met een laag 

Poly-Pox Injecteer 

(mengverhouding 

100 Hars 50 Harder 

in gewichtsdelen). 

Bestrijk het oppervlak met een 

kwast of nylon roller, net zo lang 

in een aaneensluitende bewer-

king tot het hout geen hars meer 

opneemt.  Er mogen geen droge 

plekken ontstaan. Na 2 tot 4 uur 

bij 20 graden kan de eerste laag 

Poly-Pox THV 500 gemengd met 

Harder 355 worden aangebracht. 

(Meng verhouding 100 hars 50 

Harder). Deze laag moet  

24 uur harden. 

Daarna kan de gezwollen hout-

nerf worden gladgeschuurd.

Stap 3: en nu de volgende 

lagen aanbrengen

Nu eerst schuurstof 

verwijderen en de 

tweede laag Poly-

Pox THV 500 met 

harder 355 aan-

brengen met een 

nylon roller. Na enkele uren ver-

volgens de derde laag. Wacht tot 

opgebrachte lagen droog aan-

voelen en schuur met korrel 80 

tussen de lagen om een goede 

hechting te krijgen. Wil je ‘zak-

kers’ op verticale delen vermij-

den, voeg dan aan de epoxy hars 

zo’n 3 procent Aerosil toe of 

meng de hars met 10 procent 

Poly-Pox GT 600.

Stap 4: schilderen maar!

Als de laatste epoxylaag 48 uur 

is doorgehard, kan het onder-

watergedeelte van het hout  

worden geschuurd met korrel 80 

en 120 en daarna kan drie lagen 

Poly-Pox Pantsercoat (wit, zwart 

en grijs) worden aangebracht. 

Doe dat het liefst in afwisselende 

kleuren, zodat je een gelijk-

matige laagdikte krijgt. Het deel 

boven de waterlijn wordt na  

volledige doorharding van de 

epoxy geschuurd met korrel 220 

en 280 en afgelakt met minimaal 

drie lagen D.D. lak.

Tot slot nog twee belangrijke 

tips:

Gebruik altijd een weegschaal 

om de componenten nauwkeurig 

af te wegen in de juiste meng-

verhouding.

Maak epoxyharsen aan in 

beperkte hoeveelheden. 

Epoxyhars verhardt snel in een 

mengbeker. Beperk daarom het 

aanmaken tot een hoeveelheid 

die u in 20 minuten kunt ver-

werken en giet de aangemaakte 

hars over in een platte rollerbak.

Zo conserveer je hout  
met epoxy



Een aankoop via de webshop of aan de balie?
De afgelopen jaren is de verkoop via  

internet enorm toegenomen. En dat zal zich 

komende jaren nog wel doorzetten. Ook bij 

Poly-Service. Maar naast de online-verkoop 

via de webshop handhaven wij ook de 

balieverkoop in onze vestigingen.  

Beide verkoopkanalen hebben immers  

hun voordelen.

Voordelen van de webshop:

 Wie gebruik maakt van onze webshop, 

kan daar zeven dagen per week, 24 uur 

per dag terecht. 

 Vijf dagen per week worden bestellingen 

afgeleverd via gespecialiseerd transport 

of zijn af te halen. 

 Via internet kun je makkelijk en veilig 

betalen, zowel vanuit Nederland  

als België.

Voordelen van de balieverkoop:

 De medewerkers van Poly-Service  

kunnen u persoonlijk deskundig advies 

geven, op maat. U kunt met al uw vragen  

bij hen terecht. Poly-Service heeft  

inmiddels 50 jaar ervaring in huis.

 In de winkel vind u veel praktijkvoor-

beelden waarbij u kunt zien wat het  

resultaat is van gebruik van de diverse 

producten die Poly-Service in het  

assortiment heeft.

 Uiteraard is het aan u als klant om uit-

eindelijk een keuze te maken hoe u uw 

aankoop doet, via internet of via de balie 

in de vestigingen van Poly-Service!

A M S T E R D A MN I E U W E R K E R K  A A N  D E N  I J S S E L

Hoogeveenenweg 83, 2913 LV NIEUWERKERK A/D IJSSEL

(Industrieterrein De Hooge Veenen), 

Telefoon: (0180) 31 47 77

Internet: www.polyservice.nl E-mail: info@polyservice.nl

Open: ma. t/m vr. 8.30 tot 17.00 uur, za. 9.00 tot 13.00 uur

H.J.E. Wenckebachweg 49a, 1096 AK AMSTERDAM  

(Amstel Businesspark-Oost) 

Telefoon: (020) 665 45 69

Internet: www.polyservice.nl E-mail: info@polyservice.nl

Open: di. t/m vr. 9.00 tot 17.00 uur, za. 9.00 tot 13.00 uur

Webshop Poly-Service: www.polyservice.nl
24/7 beschikbaar, op werkdagen voor  
15.00 uur besteld, dezelfde dag nog 
verzonden (mits voorradig).

http://www.polyservice.nl
mailto:info%40polyservice.nl?subject=
http://www.polyservice.nl
mailto:info%40polyservice.nl?subject=
http://www.polyservice.nl

