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

• POETSEN EN POLIJSTEN • LIJMEN MET PRECISIE  • 'MEESTERLIJKE' RIVIERTAFEL VAN EPOXY
 • TEAKHOUTEN DEK VERGT GOEDE AFDICHTING • COPPER-CRUISE: JE KUNT NIET ZONDER! 

BULLETIN

Bij het opknappen van een oude kajuitboot 

liep Edwin van 't Hoenderdaal tegen een 

bekend probleem aan. Vocht had het hout 

aangetast van de achterwand in zijn boot. 

De houten spiegelplaat moest worden 

vervangen. Een uitdagende klus!

Afgelopen zomer kocht Edwin van 't 

Hoenderdaal een polyester kajuitbootje van 

zo'n zes meter 'met wat werk'. Dat werd 

restaureren geblazen! Bij het schuren kwa-

men oude verflagen tevoorschijn in verschil-

lende kleuren. Edwin stuitte op slordig schil-

derwerk en besloot de boot totaal te strip-

pen en vanaf het casco opnieuw op te bou-

wen.

 

Het meest ingrijpend werd het vervangen 

van de spiegelplaat. "Die bleek bijna hele-

maal weggerot te zijn. Dat was even een 

kleine tegenvaller", blikt hij terug. "Ik had 

gehoopt dat hij door middel van herstelwerk 

kon blijven zitten."

De booteigenaar ontdekte op internet dat 

veel meer booteigenaren met hetzelfde pro-

bleem van een rotte spiegel kampen. "Op 

zoek naar oplossingen heb ik bij diverse 

bedrijven advies gevraagd over toepassing 

van epoxy, glasdoek en verwerking daarvan. 

Veel antwoorden waren kort en nietszeg-

gend. Ik had er niet veel aan en leek terug 

bij af. Tot ik in contact kwam  met Gerard 

Lok van Poly-Service."

Met advies en producten zette Poly-Service 

de klussende booteigenaar op het goede 

spoor. "Ik kreeg tips over geschatte hoe-

veelheden hars en harder, het soort hars en 

glasdoek enzovoorts. Daar was ik echt 

enorm mee geholpen."

Edwin restaureert voor het eerst een boot. 

"Maar wat heb ik hier een schik van. Het 

geeft een enorme voldoening als je ziet dat 

het materiaal goed werkt en je de boot let-

terlijk onder je handen ziet opknappen."

Gaten

De houten spiegelplaat geeft de boot ste-

vigheid, zodat er een buitenboordmotor aan 

kan hangen. In Edwin's boot zat de plaat 

tussen twee lagen polyester, maar was ver-

molmd door stilstaand water dat in de spie-

gel was blijven staan. Dat kwam door gaten 

die met een onbekende pasta waren gevuld 

met daarover een laag glasmat. Maar liefst 

24 stuks. Waarschijnlijk van een zwemtrap-

je, navigatielichten, vlaggenstokhouders en 

dergelijke. Voor de nieuwe spiegelplaat koos 

Edwin watervast verlijmd multiplex van 22 

millimeter, (WBP). Daaruit zaagde hij de 

spiegelplaat. "Maar eerst zaagde ik een  

mal uit goedkopere plaat voor de te zagen  

spiegel. De definitieve spiegelplaat schuurde 

ik eerst goed en ontvette hem met MP 

Reiniger en behandelde hem daarna met 

Poly-Pox Injecteerhars, vooral de kopse 

kanten. Eenmaal droog schuurde ik de plaat 

weer licht op, ontvette opnieuw en heb nog-

maals de plaat met Injecteerhars behandeld. 

Toen kon ik de spiegel monteren."

Ook de binnenzijde van de buitenste laag 

polyester moest hiervoor worden vlak 

geschuurd. "Eerst met korrel 40 dan 60, 

daarna 80." Poly-Service adviseerde Poly-

Pox THV 500 hars met 355 Harder te 

gebruiken. Die meng je in een verhouding 

Hoe vervang je een rotte spiegel?

Lees verder op pagina 2 >



    

van 100 gewichtsdelen hars 

met 50 gewichtsdelen harder. 

Daarna is dit in circa 25 minu-

ten te verwerken, afhankelijk 

van de temperatuur waarin je 

werkt. Een prima hars die je 

zelf kunt mengen met 15 pro-

cent katoenvezel om een ijzer-

sterke lijmverbinding te maken. 

Bereken hoeveel hars nodig is. 

Fixeer de houten plaat met 

lijmtangen en houten latten om 

de druk gelijkmatig te verdelen. 

De kieren kun je dichtsmeren met 

de zelfgemaakte epoxylijm.

"De spiegelplaat heb ik aan de 

binnenzijde afgewerkt met twee 

lagen Rovimat 300/300. Een 600 

grams glasvezeldoek die zeer 

sterk is zodra je dit met Poly-Pox 

THV 500 epoxyhars hebt ver-

werkt. De buitenzijde van de spie-

gel voorzag ik van een laag 160 

grams glasdoek met epoxyhars."

In beide gevallen rol je eerst de 

ondergrond met de hars, legt er 

dan het doek op en smeer dat in 

met een kleine vachtroller. Daarna 

rol je met een ontluchtingsroller 

luchtbellen en overtollig hars eruit. 

Als de eerste laag Rovimat is uitge-

hard, schuur je die op, maak hem 

stofvrij en ontvet met MP Reiniger. 

Herhaal dan het lamineren tot de 

gewenste laagdikte. Met Poly-Pox 

Plamuur kun je, na schuren en 

ontvetten, het karwei afmaken. Het 

resultaat stemt Edwin tevreden.  

"De overgangen tussen het originele 
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polyester en de nieuw aange-

brachte Rovimat zijn door de pla-

muur zo strak geworden dat je ze 

niet eens meer terug ziet. 

Kwalitatief goed materiaal dus!"

Edwin gebruikte voor zijn klus: 

Poly-Pox Injecteer, Poly-Pox THV 

500 en Harder 355, Katoenvezel, 

Rovimat 300/300, Glasweefsel 

160 gram/m2, Poly-Pox Plamuur 

en een Ontluchtingsroller.

Het gebruik van epoxy is trendy. Op allerlei 

manieren wordt het toegepast in de 

interieurbouw. Merijn Rijneveen uit 

Zoetermeer koos ervoor een riviertafel met 

epoxy te maken voor zijn zogeheten 

meesterstuk van het examen voor allround 

meubelmaker en interieurbouwer.

Merijn Rijneveen volgde een driejarige oplei-

ding op niveau 3. "Wat ik zo leuk vind aan 

het meubelmaken is dat je niet iets repareert 

of verzorgt maar dat je echt iets nieuws cre-

eert en dat je van niets iets gemaakt hebt", 

stelt hij.

De twintigjarige student van het Hout- en 

Meubileringscollege (HMC) in Rotterdam 

klopte vorig jaar aan bij Poly-Service voor 

enige ondersteuning voor het creëren van 

zijn afstudeerwerkstuk. Hij wilde aan de slag 

met epoxy, Poly-Pox 503 UVG giethars om 

precies te zijn, en een Harder 155. "Ik koos 

ervoor om een epoxy river table te maken 

omdat ik het zag op internet en het heel 

mooi vond, maar er niet eerder eentje in het 

echt had gezien. Een aardige uitdaging voor 

mijzelf dus. Ik had nog nooit met epoxy 

gewerkt, maar gelukkig heb ik veel op inter-

net kunnen vinden en advies gekregen van 

docenten en van Poly-Service. Vooral het 

gieten en experimenteren met epoxy vond ik 

leerzaam en leuk om te doen."

Meerdere lagen

De riviertafel bestaat uit twee houten delen 

met epoxy ertussen. Merijn maakte een mal 

van gladde meubelplaat, geplastificeerd 

spaanplaat. Die mal diende als houten 

ondergrond. Hij dekte die tijdelijke bodem af 

met folie. De epoxy kleurde hij in met trans-

parante blauwe pigmentpasta. Na zorgvuldig 

mengen goot hij dat in meerdere lagen. Dit in 

verband met warmteontwikkeling in de 

lagen, waardoor luchtbelletjes kunnen ont-

staan die er eerst weer uit moeten alvorens 

verder te kunnen met een volgende laag. 

Belangrijk in zo'n geval is ook dat de tafel 

precies waterpas staat om een optimaal 

resultaat te krijgen.

Na het uitharden volgde het schuren en 

polijsten van het oppervlak. Het eindresultaat 

is een 'meesterlijke' tafel, waar in het midden 

een prachtige rivier door meandert. Een echt 

meesterwerk en een schoolvoorbeeld ook 

voor mensen die met epoxy aan de slag wil-

len. 

Merijn haalde afgelopen zomer zijn diploma 

na zijn geslaagde meesterstuk. Hij heeft de 

smaak te pakken en volgt nu de tweejarige 

opleiding voor niveau vier van de opleiding. 

Die eindigt opnieuw met een eindproject. 

Daarna wil hij verder studeren of werken om 

de kennis op te doen om ooit een eigen 

bedrijf te starten waar kwaliteit en design 

bovenaan staan.

'Meesterlijke' riviertafel van epoxy 



    

    

Lijmen met precisie  
met Poly-Mix FA50

Poetsen en polijsten

Teakhouten dek vergt goede afdichting

Nieuw in het assortiment van Poly-Service is de Riwax Nautic-Line.  

Producten om mee te poetsen en polijsten zodat uw boot in het 

voorjaar z'n glans weer terugkrijgt.

Veel jachten worden afgewerkt met een teakdek. Dat ziet er niet alleen fraai uit, maar biedt onder natte  

omstandigheden ook voldoende grip om veilig te kunnen belopen. Mede dankzij de rubber naden in het dek.

Die rubber naden worden aange-

bracht met deknadenkit. Een 

topmerk op dit gebied is Bostik 

MSR Deck Caulk Advanced. Een 

1-component, snel uithardende 

premium afdichtingskit, speciaal 

ontwikkeld voor de scheeps-

bouw. Je kunt het gebruiken 

voor waterbestendige afdichtin-

gen van naden in teakhouten 

dekken en overige dekmaterialen 

op jachten. Het is een flexibele 

lijm die kan meebewegen met 

het uitzetten en krimpen van het 

hout en het oppervlak wat stroe-

ver maakt. Ook te gebruiken 

voor teak-vervangers. Alvorens 

te gaan lijmen is aanbrengen van 

een primer P noodzakelijk, want 

teak is altijd een beetje vettig.

Een nieuw teakhouten dek kan 

direct op een ondergrond van 

hout, polyester of metaal worden 

gelijmd. De ondergrond dient 

dan wel droog en schoon, roest- 

en vetvrij en vlak te zijn. Met 

Bostik Bedding Compound kun 

je het teakdek dan verlijmen. Een 

andere mogelijkheid is eerst 

watervastverlijmd multiplex op 

het bestaande dek te lijmen. Dan 

ontstaat een mooie vlakke laag 

voor het verlijmen van de teak 

dekdelen. Nog een voordeel is 

dat schroeven of nieten dan in 

deze multiplex laag verankerd 

kunnen worden. Om te voorko-

men dat bij eventuele lekkage 

het multiplex wordt aangetast 

kunt u de multiplex laag behan-

delen met epoxyhars voordat de 

deklatten worden verlijmd.  

 De naden tussen de dekdelen 

worden afgekit met de Bostik 

Deck Caulk.

Deze kit bevat geen oplosmidde-

len of isocyanaat en heeft een 

uitstekende UV-bestendigheid, 

duurzaamheid en een langdurige 

weerstand tegen koud en zout 

water. Het blijft constant elas-

tisch binnen een temperatuurbe-

reik van -40 tot +100 graden 

Celsius.

Voor het nauwkeurig verlijmen heeft Poly-Service een nieuwe 

snel verhardende epoxy constructielijm in het assortiment: Poly-

Mix FA50. Ontwikkeld voor het gemakkelijk en heel precies 

aanbrengen van kleine hoeveelheden 2-componentenlijm met 

behulp van een speciaal kitpistool.

De 2-componenten worden 

met het kitpistool door een 

mixertip geperst en zo ontstaat 

een kant-en-klaar gemengde 

lijm die op de te verlijmen 

onderdelen wordt 

aangebracht.

Deze epoxylijm zorgt voor een 

duurzame verbinding die 

bestand is tegen water, warm-

te en vele chemicaliën. De lijm 

kan worden gebruikt bij verlij-

men en afdichten van ABS, 

PVC, vezels versterkte compo-

sieten, staal en aluminium en 

is geschikt voor binnen- en 

buitengebruik.

Poly-Mix FA50 is dik vloeibaar, 

thixotroop zoals dat heet, en 

daardoor ook geschikt voor 

gebruik op verticale vlakken. 

Handig om mee te monteren. 

Het is een vullende lijm, goed 

bruikbaar bij ongelijkmatige 

vlakken en heeft een verwer-

kingstijd van zo'n tien minuten. 

Het verlijmde onderdeel is na 

twintig minuten handvast. 

De lijm is grijs van kleur en kan 

gebruikt worden bij temperatu-

ren van 15 tot 25 graden. Het 

product wordt geleverd met 

twee mixertips, zodat bij een 

volgende lijmklus alleen de 

mixertip hoeft te worden ver-

vangen. De dubbelpatroon van 

50 milliliter wordt geleverd, 

inclusief twee mixertips, voor 

8,90 euro. Het stevige metalen 

kitpistool kost 19,95 euro.

Riwax is een innovatief Zwitsers 

bedrijf dat kwalitatief hoogwaar-

dige en eenvoudig bruikbare pro-

ducten ontwikkelt. Speciaal voor 

onderhoud van plezierjachten die 

bloot staan aan wind, water en 

zon is door hen de Nautic-Line 

ontwikkeld. Zeer geschikt voor 

het jaarlijks onderhoud aan 

gelakte oppervlakken en polyes-

ter gelcoat.

Het omvangrijke assortiment 

bestaat uit op elkaar afgestemde 

vloeibare reinigingsmiddelen, 

polijstpasta's en beschermende 

wax. Riwax geeft ook ondersteu-

ning in het gebruik daarvan mid-

dels een speciaal geschreven 

stappenplan, dat u kunt toepas-

sen afhankelijk van de staat van 

uw boot.

Riwax levert tevens praktische 

toebehoren zoals matteerschij-

ven, polijstpads, professionele 

polijstmachines en microvezel-

doeken om de wax uit te poet-

sen. Na een volledige poetsbeurt 

zie je het wateroppervlak weer 

weerspiegelen op de scheeps-

romp. 

Regelmatig onderhoud met de 

Riwax producten zorgt voor 

waardebehoud van uw jacht!
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Alle  
kleuren van 
de regen-
boog

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

Naast het standaard assortiment 

aan kleuren lak dat bij  

Poly-Service leverbaar is, kan 

Poly-Service zowel in de vestiging 

in Amsterdam als in Nieuwerkerk 

aan den IJssel DD lak ook voor u 

mengen in RAL kleuren.

Als u in de RAL-waaier niet de 

gewenste kleur kunt vinden, dan is 

het ook mogelijk om bijvoorbeeld 

een kleur uit  de NCS-waaier uit  

te zoeken. Wij kunnen de DD lak 

voor u mengen terwijl u in de  

winkel wacht. U kunt de verf  

ook online bestellen, zodat u de 

bestelling de volgende werkdag  

al in huis kunt hebben.

Gezond werken met een masker

Het is een kant-en-klaar, onder-

houdsvrij halfgelaatsmasker met 

ingebouwde filters, ontworpen 

voor een effectieve en comforta-

bele bescherming tegen gassen, 

dampen en stofdeeltjes. Het 

heeft een stoffilter én een kool-

stoffilter. Twee vaste filters die je 

niet hoeft te vervangen. 

Wel belangrijk: stop het masker 

na gebruik terug in de hersluitba-

re verpakking, anders 'ademt' 

het filter gewoon door en loopt 

de gebruiksduur van het masker 

terug.

Het masker zit dicht tegen het 

gezicht aan, wat een ongestoord 

blikveld en een comfortabele 

werksituatie garandeert. Het uit-

ademventiel zorgt ervoor dat 

warmte en vocht minder snel 

opbouwen. Maskers kunnen 

worden gebruikt tot de stoffilters 

verstopt raken of gasfilters ver-

zadigd zijn.

Voor wie denkt aan z'n gezondheid is tegenwoordig een masker bij het werken met harsen en 

verf een welkom hulpmiddel. 3M heeft een halfgelaatsmasker op de markt gebracht dat ook 

bij Poly-Service wordt verkocht.

De verflaag slijpt heel langzaam 

af door de weerstand tijdens 

het varen waardoor een glad 

onderwaterschip behouden 

blijft. Daardoor is deze antifou-

ling geschikt voor schepen met 

snelheden tot 30 knopen. 

Copper-Cruise kan zowel voor 

zoet, zout en brak water wor-

den gebruikt. Het is niet 

geschikt voor aluminium, 

omdat het koper bevat. Voor 

het optimale resultaat wordt 

aangeraden twee lagen aan te 

brengen. 

Copper-Cruise is beschikbaar 

in de kleuren gebroken wit, 

zwart, licht- en donkerblauw, 

rood en roodbruin. Het wordt 

geleverd in verpakkingen van 

750 ml, 2,5 en 3 liter.

Copper-Cruise: je kunt niet zonder!
Ieder jaar weer verdient de onderkant van een schip alle aandacht. Poly-Service heeft daarvoor 

Epifanes Copper-Cruise in huis. Dat is een langzaam afslijpende antifouling met een schrobbaar 

oppervlak. Het heeft de eigenschappen van een harde antifouling en de voordelen van een 

zelfslijpende anitfouling.


