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INTRODUCTIE

SP High Modulus,
”the Marine Business of Gurit” is de
in Engeland gevestigde fabrikant van
hoogwaardige composiet materialen
en engineeringsfirma die naam en faam
heeft gemaakt in de raceboten markt.
SP maakte de afgelopen jaren naam als
leverancier voor prestigieuze wedstrijdboten als o.a. Puma, Moviestar (Volvo
Ocean) Steinlager, Prada, Iberdrola
(America’s Cup), Mari-Cha 3 & 4, Playstation, King Fisher, Hugo Boss (Open
60 /Vendée Globe), TP52’s, Stealth en
vele prestigieuze superjachten. Ondertussen is SP ook voor veel gerenommeerde scheepswerven betrokken met
materialen en technische ondersteuning
(Baltic, Wally, Shipman, Hanse, Dehler,
Najad, C&C Yachts en vele anderen).
SP werd de afgelopen jaren één van de
belangrijkste materiaalleveranciers voor
de windmolenindustrie en opende

hiervoor in Spanje en China productiefaciliteiten. Nu we aan het begin staan
van Ocean Energie installaties speelt SP
wederom een grote rol.
Daarnaast werken al jaren prestigieuze
automerken als Austin Martin nauw met
SP samen.
SP Systems produceert hoogwaardige
composiet materialen (lamineerharsen,
gelcoats, constructielijmen, coatings,
primers, plamuren, weefsels, prepregs,
kernmaterialen) waarbij gebruiksgemak
en veiligheidsaspecten voorop staan.
Innovatie en ontwikkelen van uitgekiende materialen voor specifieke onderdelen in de jachtbouw staan centraal. Zo
lanceerde SP in 2010 het B3 Smartpac,
wereldwijd een aantal faciliteiten die
voor een productie alle materialen op
maat leveren. Glasweefsels, legsels

gesneden en gemerkt, schuim/ kernmaterialen op maat gefreesd, alles
voor een gestroomlijnde produktie en
vermindering van afval. Neem daarbij
lamineerharsen, de kant-en klare lijmen
voor fillets, teakdekken, romp-dek verbindingen, ....... Smart!

The strenght of SP High Modulus
lies in the mix of our skills in material science, structural design
and proces engineering.
All these disciplines are required
for a succesful composite
solution and it is this
“Integrated Materials Aproach”
that marks us out as
being different”

BOUWMEESTER
ADVANCED COMPOSITES BV
kortweg Bac2, zet sinds begin 2001 met
deze nieuwe naam het importeurschap
van SP voort. Voorganger Jan Dekker
was de allereerste importeur van SP
in de Benelux en heeft de Bouwmeesters de afgelopen 10 jaar ingevoerd
wat betreft vakkundige toepassing bij
houtbouw, restauratie, reparaties en
vacuumtechnieken.

Inmiddels is Bac2 groeiende tot een
volwaardige partner voor een ieder die
zich bezighoudt met deze moderne
materialen.

Tel.
Fax.
Email
Website

Importeur SP Systems: 		
Bouwmeester Advanced Composites BV
Diemerzeedijk 3
1095 KK Amsterdam
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: 020-6652452
: 020-6652548
: sp-bac@planet.nl
: www.sp-bac.nl

WAT IS EPOXY ?

Technisch

In Zwitserse laboratoria werd in 1938
voor het eerst epoxy ontwikkeld. Het
was echter pas kort na de tweede
wereldoorlog dat epoxies op grotere
schaal werden geproduceerd en in verschillende producten werden toegepast.
Epoxies zijn polymeren, die beginnen
als vloeistof en overgaan in vaste vorm
door een chemische reactie. Een op
epoxy gebaseerde polymeer is mechanisch sterk, bestand tegen chemicaliën
(in de vaste vorm) en heeft een zeer
groot hechtingsvermogen gedurende de
overgang van vloeistof naar vaste stof.
Deze eigenschappen, in combinatie met
de variëteit aan basisstoffen waaruit een
epoxy kan worden samengesteld maakt
dit product zeer veelzijdig.
Epoxy systemen combineren twee essentiële componenten; een hars en een
harder. De hars component is het “epoxy” gedeelte. De harder is het gedeelte
dat daar chemisch mee reageert
(gebruikelijk een “amine”). Hars is meestal lichtgekleurd, bijna helder en praktisch reukloos. Harders zijn vaak donker
van kleur en hebben een kenmerkende
“amoniak-achtige” geur. Wanneer de 2
componenten worden samengebracht
en grondig gemengd zullen zij chemisch reageren en onomkeerbaar een
verbinding aangaan (crosslinken). Na de
volledige reactie ontstaat een stijf plastic polymeer materiaal. Deze polymeer
wordt “thermoset” plastic genoemd,

omdat deze na uitharding onomkeerbaar stijf blijft en relatief door hitte niet
verandert.
Omdat de chemische samenstelling van
epoxies zo gevarieerd is kunnen chemici epoxies ontwikkelen voor een breed
spectrum specifieke taken. Sommige
epoxies, die worden gebruikt als coating, zijn voorzien van oplosmiddelen,
maar de meerderheid epoxies voor
structurele toepassingen zijn oplosmiddelvrij en dit zijn de types die meer zorg
in het gebruik behoeven. Deze worden
hier uitgelicht.
Hoe worden epoxies gebruikt?
De hars en harder worden normaal
gesproken geleverd als twee vloeistoffen in separate verpakkingen. Om de
reactie op gang te brengen moeten
deze componenten niet alleen in de exacte verhouding worden gecombineerd
(mengverhouding) maar moeten ook de
moleculen met elkaar in contact worden
gebracht door zorgvuldig mengen.
Dit zorgt dat de reactie wordt gestart
en de uitharding zich kan voltrekken.
Een beetje extra van één van de componenten zal de chemische reactie
(cross-linking) verstoren en de gebruiker
zal ervaren dat het eindproduct zachter
blijft dan bedoeld.
Epoxies moeten niet worden verward
met een andere alledaagse groep
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polymeren, de polyesters. Al lijken ze
op elkaar, het uithardingsprincipe en de
eigenschappen zijn totaal verschillend.
De polyesterharsen hebben de kenmerkende (en schadelijke) geur van
styreen, terwijl epoxies praktisch
geurloos zijn. Dit styreen is zowel het
oplosmiddel als de reagerende stof
in de polyester. De polyesterhars reageert met zichzelf na toevoeging van
de catalysator om een hard plastic
polymeer te vormen.
De hoeveelheid catalysator is niet
kritisch en wordt al naar gelang de
snelheid waarmee de reactie moet
plaatsvinden toegevoegd. Met polyester
zijn lange verwerkingstijden en mechanische
eigenschappen die de SP epoxies kenmerken onhaalbaar. Pagina 4 geeft een
overzicht van de belangrijkste verschillen tussen deze twee.
De uitharding van alle epoxies is een
zogenaamd exotherm proces, waar hitte
bij vrijkomt als natuurlijk gevolg van de
chemische reactie. Door inzicht in de
reactiefasen van een epoxy kan deze
succesvol en efficiënt worden toegepast
zonder overbodig afval (overschot) en
premature uitharding.
Op pagina 14 & 15 worden aan de hand
van de technische data van een epoxy,
de verschillende stadia uitgelegd, en
inzicht gegeven hoe deze gegevens
moeten worden geïnterpreteerd.

Wat zijn composieten ?

Composietmateriaal is een combinatie
van twee of meer materialen, waarbij
het de eigenschappen van de samenstellende materialen overneemt, en zelfs
totaal nieuwe eigenschappen verkrijgt.
Het ene materiaal, de matrix, omvat en
verbindt het andere materiaal, meestal
een versterkende vezel.
Binnen deze zeer algemene definitie
vallen vele bekende materialen: een
houten scheepsromp op stalen spanten, gewapend beton, radiaalbanden,
gipsverbanden, enz... De grootste
doorbraak is echter gekomen wanneer,
reeds rond WO II, kunststoffen (plastics) versterkt werden met het geheime
wapen: de vezels!
De ontwikkeling van glasvezels in de
jaren dertig van vorige eeuw was een
eerste, belangrijke stap. Uit gesmolten
glas, ongeveer van dezelfde samenstelling als gewoon vensterglas, kan
je “glaswol” spinnen, een beetje zoals
suikerspin op de kermis wordt gemaakt. Maar je kan er ook haarfijne
glasvezels uit vervaardigen, door het
gesmolten glas doorheen een spinpotje met honderden fijne gaatjes te
trekken. Die glasvezels zijn zowat een
honderdste millimeter dik en vrij van
defecten. Hoewel glas intrinsiek bros
is, zijn de glasvezels erg sterk (er zijn
geen defecten aanwezig van waaruit
de vezels zouden kunnen beginnen
scheuren). Bovendien is glas driemaal
lichter dan staal ... Als je glasvezels dus
zou kunnen mengen met de nog lichtere
kunststoffen, ontstaat een zéér licht en
zéér sterk materiaal!
Glasvezels hebben nog vele andere
voordelen: zij zijn relatief goedkoop
en transparant, je kan ermee weven
en breien, zij zijn niet brandbaar en
absorberen geen vocht. En toch was
dit nog niet het “ultieme” materiaal:
glasvezels hebben immers maar een
matige stijfheid, éénderde van die van
staal en ongeveer gelijk aan die van
aluminium. Glasvezelcomposieten vind
je dus vooral in toepassingen waar
sterkte de bepalende parameter is, en
niet stijfheid!
De echte doorbraak van composietmaterialen stamt uit de jaren zestig, bij
de ontwikkeling van de koolstofvezels.

Je “verkoolt” een kunststofvezel door
hem onder zuurstofarme atmosfeer te
verhitten tot boven 2000°C, totdat (bijna) alleen koolstofatomen overblijven,
netjes gerangschikt in een perfecte zeshoekige grafietstructuur. Het eigenlijke
geheim is dat deze vezeltjes (éénhonderste millimeter dun) uitgetrokken
worden, zodat de grafiet-plaatjes netjes
evenwijdig komen te liggen met de as
van de vezeltjes. In vergelijking met het
ordeloze en minder perfecte grafiet in je
potlood, ontstaat hierdoor een materiaal
dat schitterende eigenschappen heeft:
het is stijver dan staal ( in sommige
varianten zelfs drie keer stijver, dus
bijna even stijf als diamant!), terwijl het
vijfmaal lichter is dan staal. En in sterkte
doen koolstofvezels niet onder voor
glasvezels.
Naast die uitstekende mechanische
eigenschappen zijn koolstofvezels
bovendien chemisch inert, en dus ook
onaantastbaar voor vocht. Bij temperatuurschommelingen zetten zij niet uit
(zij krimpen zelfs een beetje bij opwarming), zij zijn doorlaatbaar voor allerlei
straling, en je kan er (bijna) even goed
mee weven, breien en vlechten als
met glasvezels! In combinatie met zijn
uitstekende eigenschappen werden zij
dus het aantrekkelijkste constructiemateriaal voor alle toepassingen waar een
laag gewicht én een goede sterkte en
stijfheid absoluut vereist zijn.
Na de koolstofvezels zijn vrij snel de
ultrasterke kunststofvezels ontwikkeld,
zoals aramidevezels (beter bekend
onder de Amerikaanse merknaam
Kevlar). Hoewel zij nog lichter zijn dan
koolstofvezels, is hun vochtgevoeligheid
(aramide) de oorzaak van hun geringe
toepassing in composietmaterialen.
En dan is er de anisotropie, een wat
moeilijker concept, maar absoluut
opzienbarend. Stel, je legt alle vezeltjes
netjes evenwijdig met mekaar in de
kunststof. De stijfheid in de vezelrichting zal maximaal zijn, echter niet in de
richting loodrecht op de vezels. Het interessante hieraan is niet alleen dat die
extreme anisotropie kan geëxploiteerd
worden (je kan dus een plaat maken
die in één richting tien keer makkelijker
doorbuigt dan in de andere richting!),
maar ook dat je alle tussenwaarden

van anisotropie kan verkrijgen door de
vezelorientaties aan te passen. Een
composiet versterkt met een weefsel is
even stijf (en sterk) in ketting- en inslagrichting) maar ongeveer driemaal zwakker in de diagonaalrichting. En omdat er
zoveel verschillende breisteken zijn, kan
je met een gebreid composiet zowat
alles doen wat je kan bedenken...
Volledige vormvrijheid.
De veelheid van mogelijke productieprocessen leidt ook tot een zeer grote
vormvrijheid voor composietproducten,
en dit zelfs voor kleine series. Daar
waar bij metalen dikwijls dure diepdrukmallen, complexe frees- en draaibewerkingen, of moeilijke gietprocessen
nodig zijn als men een product van iets
complexere vorm wil realiseren, is dit
voor composietproducten dikwijls veel
eenvoudiger én goedkoper. De mallen
(voor polyester en epoxy-composieten)
zijn immers aan veel kleinere drukken
onderhevig, en kunnen dus veel goedkoper uitgevoerd worden.
Dit besef van vormvrijheid vindt
geleidelijk ingang in de wereld van de
ontwerpers. Schitterende voorbeelden
zijn de composietfietsen, waarvan de
vorm in het geheel niet meer aan het
klassieke fietskader refereert, en die
toch een optimale combinatie van
lichtheid, stijfheid en duurzaamheid,
aërodynamische efficiëntie en
verleidelijke vormgeving realiseren.

De chemische formule van een epoxyverbinding

GEBRUIK VAN EPOXY
EN ONTWIKKELINGEN ANNO 2011
Een aantal jaren geleden was het gebruik van epoxy in de botenbouw nog
onbekend en deels onbemind.
De verwarring met materialen als
polyester was groot en de term “doodskleed” werd abusievelijk gebruikt als
iemand ook maar begon over bekleden
van hout met epoxy.

Als leverancier bieden wij u als botenbezitter of botenbouwer een scala
aan materialen waarmee bouw, onderhoud, schade danwel verfraaiing en
verbetering professioneel uitvoerbaar
worden. Maar ook bij niet-watersport
gerelateerde projecten kunnen wij ons
beroepen op een brede ervaring om u te
adviseren en te ondersteunen.

Courtesy of Danish Yachts
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Als fabrikant blijft SP - High Modulus
zich inzetten om materialen specifiek
voor de Marine sector te ontwikkelen en
te verbeteren.
Epoxies die ten alle tijde presteren en
bijvoorbeeld niet door vochtopname
hun eigenschappen verliezen;
Epoxies met zo min mogelijk
agressieve chemicalien zodat de
‘‘bouwer” minder blootstaat aan
gevaren bij de verwerking;
Epoxies gemaakt voor verbinden van
verschillende materialen met hoge
breuk-rek (tot wel 40%);

Technisch

Inmiddels wordt in de nieuwbouw van
bijna alle houten boten en in de restauratie epoxy erkend als het meest
geschikte materiaal.
De hoofdredenen zijn de sterkte, de
prestaties in vochtige omgevingen, het
verwerkingsgemak en de veelheid aan
mogelijkheden van waterdunne harsen
voor impregneren en injecteren, rubberof vezelversterkte lijmen voor verbinden
en vullen, tot lichtgewicht, makkelijk
schuurbare plamuren.

Dat de strekte het mogelijk maakt
lichtgewicht constructies toe te passen,
zie je overal terug in moderne zeilracers
(America’s Cup, Volvo Ocean Challenge,
Vendee Globe e.d.). Zonder de kenmerkende eigenschappen van epoxy als
(letterlijk) bindende faktor in de composietmaterialen zijn de prestaties die
hier worden behaald ondenkbaar.

EPOXY VERSUS POLYESTER, VINYLYESTER

Zoals omschreven in het begin van dit
magazine is epoxy een compleet ander
materiaal dan bv. polyester en vinylyester. Om een keuze te maken voor het
meest geschikte materiaal is kennis van
de voor- en nadelen vereist. Dit schema
geeft hiervan een beknopt overzicht.
Bij reparatiewerkzaamheden spelen
vaak andere zaken een rol. Zo is polyester vaak beter te reparareren met

epoxy dan met polyester zelf. Dit komt
doordat “verse” polyester een lange tijd
nahardt en gedurende deze tijd krimp
vertoont. Een gerepareerde plek kan
hierdoor na enige tijd weer duidelijk
zichtbaar worden en in het ergste geval
kunnen er hechtingsproblemen ontstaan.

NADEEL

Let op:
epoxy hecht goed op polyester
en vinylester (mits deze voldoende
zijn uitgehard). Andersom is dit
niet het geval.

VOORDEEL

POLYESTER
Matige mechanische eigenschappen en krimp bij uitharden.
Hoge styreen uitstoot in open mallen (oplosmiddel, giftig) *)

Makkelijk in het gebruik.
Goedkoopste van alle beschikbare
harssystemen (€ 2-4 p/kg).

Beperkte verwerkingstijd.
Vochtopname.
Vergelijking ILSS na immersie in water

VINYLYESTER

In zijn algemeen is
na-harden noodzakelijk.
Hoog styreengehalte
(oplosmiddel, giftig) *)

Zeer goede
chemische eigenschappen.
Betere mechanische eigenschappen dan polyester.

Duurder dan polyester
(€ 4-6 p/kg).
Grote krimp tijdens uitharden.

Vergelijking Stress / Strain

EPOXY

Duurder dan vinylyester
(€ 5-11 p/kg).

Goede mechanische en chemische
eigenschappen.

Mengverhouding is kritisch.

Geen gevaarlijke dampen
(oplosmiddelvrije epoxies).

Kan irriterend zijn bij huidcontact.

Goede weerstand tegen opname
van water.
Lange verwerkingstijden mogelijk.
Goede eigenschappen bij hoge
temperaturen.

Vergelijking Trekkracht

Lage krimp tijdens uitharden.
*) De milieueisen voor de uitstoot van styreen worden steeds meer aangescherpt, waardoor het steeds vaker slechts in gesloten mallen mag worden verwerkt. Styreen is aangemerkt om in de US op de ”carcinogens list” terecht te komen.

WAAROM EPOXYLIJM I.P.V. CONVENTIONEEL
• Wanneer epoxy eenmaal uitgehard is,
blijft een inert materiaal over dat niet
verglaasd of bros wordt en dus
nauwelijks materiaalmoeheid kent.
• Epoxylijmen zijn bijna transparant,
zodat lijmnaden minder zichtbaar zijn
ten opzichte van bijv. roodachtige resorcinollijmen.
• Epoxylijmen hebben weinig druk nodig
bij het verlijmen; zowel de resorcinolals de urea-formaldehydelijmen vereisen
een hoge klemdruk van ongeveer 7-14
kg/m2 voor een doeltreffende verlijming.
Dit ten dele om het natuurlijke ruwe oppervlak van hout te overbruggen, maar
de druk is voornamelijk nodig om het
inkrimpen van de lijm zelf op te vangen,
dat ontstaat door het vochtverlies als
onderdeel van het uithardingsproces.
• Om een hoge klemdruk te verkrijgen
is het bij een traditionele lijmverbinding
meestal nodig om ook schroeven
te gebruiken. (kan bewerkelijker en
duurder zijn)

• Bij epoxylijmen is het niet nodig dat
de te lijmen vlakken sluitend op elkaar
passen, omdat de lijm spleetvullend
kan worden gemaakt en omdat krimp
bij het uitharden minimaal is (minder
dan 0,5% van het volume).
• Met SP106 en Handipack kan al
bij een temperatuur van 7°C gewerkt
worden en uitharden vindt al vanaf
5°C plaats (conventionele lijmen zijn
vaak pas bij hogere temperaturen
verwerkbaar).
• Door toevoeging van vulmiddelen kan
men van SP epoxylijm een plamuur of
voegmiddel maken. Hiermee kunnen
slecht passende verbindingen worden
overbrugd, naden gevuld of gaten
worden gerepareerd. Conventionele
lijmen zijn zelden spleetvullend en enkel
toepasbaar voor passend lijmwerk.

EPOXY VERSUS, RESORCINOL,
UREAFORMALDEHYDE, PHENOLISCHE LIJMEN.
Uithardingstemp.

Hechting

Weerstand
tegen water

Spleetvullend

Toepassing

Urea-formaldehyde

Kamertemperatuur

Redelijk

Slecht

Redelijk

Interieur hechthout

Resorcinol

Kamertemperatuur

Goed

Goed

Redelijk

Gelamineerd hout, hoge
klemkracht noodzakelijk

Phenolic

Verhoogde temperatuur

Goed

Goed

Redelijk

Exterieur hechthout, gelijk
aan resorcinol.

Polyester

Kamertemperatuur

Redelijk, op nieuw
polyester

Redelijk tot goed

Excellent

Lamineren glaslaminaat en
verlijmingen in nwe. mallen

Epoxy

Kamertemperatuur, maar

Excellent op
de meeste
ondergronden

Excellent

Excellent

Hout, woodcore, aluminium,
staal, beton en composiet /
sandwich constructies.

ook vanaf 7°C

Voor sommige lijmsoorten is water (vocht) in het hout essentieel voor de uitharding. Voor resorcinol is dit ~12-18%. Een
gedeelte van dit vocht wordt door de lijm zelf geleverd. Ureaformaldehyde lijm genereert ~ 50-60% water en phenoltypes
~35% t.o.v. hun gewicht. Men dient er dus rekening mee te houden dat het hout na verlijming meer vocht kan bevatten
dan ervoor en het kan zijn dat bv. een scheepsromp (als u bv. latten wilt verlijmen met conventionele lijm) eerst weer moet
drogen en strokend geschuurd moet worden voordat er verder gegaan kan worden met het verf-, danwel coatingsysteem.
Epoxies maken het mogelijk om met gedroogd hout, snel, vullend en strokend te werken zonder deze bijwerkingen!
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Technisch

Moderne epoxylijmen zijn erg sterk,
immuun voor vochtindringing en bieden
weerstand aan chemicaliën en temperatuurschommelingen.
Dit geldt in hoge mate voor epoxylijmen
van SP (die specifiek voor maritieme
toepassingen is ontwikkeld).
De diverse epoxies in de markt hebben niet allen gelijke eigenschappen
en kwaliteit. Een epoxy die voldoet in
de bouwsector kan soms niet tegen
de extreme omstandigheden op zee of
onder water.
• Een epoxyverlijming behoudt zijn
sterkte onder alle van buitenaf komende
omstandigheden, dat wil zeggen dat
een maritieme, vochtige omgeving
de duurzaamheid van de verlijmingen
niet aantast. Hierin zijn epoxy-lijmen
superieur aan andere lijmsoorten.
• Er zit geen oplosmiddelen in de SP
lijmen, zodat er praktisch geen krimp
plaatsvindt.

krachten algemeen
Op een materiaal worden allerlei krachten uitgeoefend. Aan de hand van de
volgende figuren wordt de terminologie
van de krachten uitgelegd zoals deze
voorkomen in composieten (combinatie
van hars en weefsels).
Enkele voorbeelden van belastingen in
bootconstructies (als referentiekader):
Tensile (trek): bijv. een op het dek verlijmde bolder of jackstay (handgreep) of
een kiel/romp verbinding.
Compression (druk): bijv. de verlijming
van een mastvoet op het dek.
Flexural (buig): bijv. een gelamineerde
mast, roeispaan of helmstok.
Shear (schuif): bijv. de verlijming van
gebogen teakdeeltjes op een dek of een
in ronding gebogen potdeksel.
TENSILE LOADS
Trekbelasting, deze figuur laat de krachten zien die in een composiet wordt uitgeoefend. De reactie van een composiet
op deze trekkracht wordt voornamelijk

bepaald door de trekstijfheid en sterkte
eigenschappen van het weefsel, gezien
het feit dat deze vele malen hoger zijn
dan die van het harssysteem.

COMPRESSION LOADS
Indrukbelasting of compressie, deze
figuur laat de krachten zien die in een
composiet plaatsvinden onder druk.
Hier zijn de verlijming en de stijfheids-

SHEAR LOADS
Schuifkrachten, deze figuur laat de
krachten zien die in een composiet
plaatsvinden bij schuifbelasting.
Deze kracht probeert de weefsellagen
ten opzichte van elkaar te verschuiven.
Onder deze belasting speelt het harssysteem de belangrijkste rol, en brengt
de krachten over in de composiet. Voor

eigenschappen van het harssysteem
bepalend, omdat het de taak van het
harssysteem is de weefseldraden zo
recht mogelijk te houden en te voorkomen dat deze omkrullen (buckling).
FLEXURAL LOADS
Buigkrachten, deze figuur laat de krachten zien die in een composiet plaatsvinden onder buiging. Dit is eigenlijk een
combinatie van druk, compressie en
schuifbelastingen. Wanneer een com-

een goede prestatie van een composiet
moet niet alleen het harssysteem goede
mechanische eigenschappen hebben
maar tevens goede hechting met de
weefsels. De interlaminar
shear strength (ILLS) (zie bladzijde 15)
van een composiet wordt vaak gehanteerd om de sterkte te omschrijven in
een meerlaags composiet (laminaat).

posiet wordt belast zoals in deze figuur,
wordt de bovenlaag gecomprimeerd, de
onderlaag uiteengetrokken en het centrale gedeelte ondergaat schuifkrachten.

STERKTE VAN EPOXY
CRITERIA:
De criteria voor een goede verlijming zijn:
• Dat bij testen het hout zelf moet falen en niet de lijmnaad.
• De lijmverbinding moet altijd heel blijven daar waar deze in gebruik is.
Deze verlijming moet ook aan deze criteria blijven voldoen waneer deze blootstaat aan omgevingsinvloeden zoals vocht,
warmte en chemicaliën en wanneer deze in het gebruik langdurig wordt belast.
HOE VERHOUDT DE KRACHT VAN HOUT ZICH TOT DIE VAN EPOXY?
De sterkte van een aantal houtsoorten, (gemeten door een kracht uit te oefenen parralel aan de houtnerf):
Western Red Ceder
								
Sitka Spruce		
								
Honduras Mahonie
								
Teak												
Africaans Mahonie										
De lijmsterkte van bijv. SP106 en Handipack ligt rond de15 MPa. Met Spabond lijmen kunnen waarden
van 43 MPa worden bereikt!

kg/cm2
MPa
54,3
5,43
53,6
5,36
92,4
9,24
104,4
10,44
112,5
11,25

weefsels

ARAMIDE/KEVLAR
Aramide is een organische polymeer.
Aramide heeft een zeer hoge sterkte en
is met name goed bestand tegen im
pact (slag, stoot). De compressiesterkte
is gelijk aan die van E-glas.

Aramide wordt o.a. verhandeld onder
de naam “Kevlar”(Dupont) of Twaron
(Akzo). Aramide is resistent tegen schuren, chemicaliën en thermisch afbreken.
Aramide kan echter slecht tegen directe
UV straling. Bij opslag moet ook rekening worden gehouden met het hygroscopisch karakter (vochtopname).
HYBRIDES
Een hybride weefsel is een combinatie
van verschillende typen weefselmateriaal. Ze worden toegepast om in één
weefsel een specifieke mix van verschillende eigenschappen te creëren.

glas als aramide. Carbon is leverbaar in:
Commercial Grade, High Strenght, High
Modulus, Intermediat Modulus, Ultra
High Modulus.
Eigenschappen van weefsels
in een laminaat
De hoek van de lijn geeft een indicatie
van de stijfheid. Hoe steiler de lijn des
te hoger is de stijfheid.

CARBON/KOOLSTOF
Dit weefsel heeft de beste gewichtsterkte verhouding en vindt men terug in
veel lichtgewicht constructies. Carbon
levert de hoogste stijfheid, hoge weerstand tegen corrosie en vermoeidheid.
De impact sterkte is lager dan zowel

weefselstijlen
GEWOVEN WEEFSELS, de hoofdstijlen
PLAIN elke bundel (warp) passeert om en om de insteek (weft).
Een symmetrisch weefsel, stabiel met een redelijke poreusiteit. Echter, het is de minst
makkelijk vormbare van alle gewoven weefselstijlen en de hoge vezelkrimp resulteert in
relatief lage mechanische waarden. Met grotere vezelbundels (high tex) geeft een dergelijke
weefstijl overmatige krimp en daarom zien we in deze stijl weinig zware weefsels (tot ~600gr).

TWILL de bundels slaan bij het passeren 2 of meer andere bundels over.
Dit geeft het visuele effect van een diagonale lijn in het weefsel. Twill weefsels impregneren
zeer gemakkelijk en draperen makkelijker dan Plain, terwijl de symmetrie van dit weefsel
slechts iets afneemt. Door de verminderde krimp in dit weefsel geeft het een gladder
oppervlak en iets hogere mechanische eigenschappen.

SATIN satijn weefsels zijn eigenlijk gemodificeerde Twill weefsels met nog minder kruispunten tussen de
schering en inslag. Het zogeheten “Harness” nummer geeft aan hoeveel bundels worden overgeslagen
voordat het patroon zich herhaalt. Satijn weefsels zijn zeer vlakke weefsels, met goede verzadigings- en
drapeereigenschappen. De lage krimp geeft goede mechanische eigenschappen. Satijnweefsels kunnen
door deze stijl dicht worden gewoven en hebben daardoor een mooie finish. Bij een laminaat met meerdere satijnweefsels moet men zich realiseren dat ook de strekte enige asymmetrie kan vertonen.

BASKET een variatie op het Plain weefsel waarbij meerdere bundels samen om en om gewoven zijn.
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GLAS
E-glas (electrical)- dit meest gebruikte
type (laag in kostprijs) heeft goede trek-,
compressie-sterkte, stijfheids- en electrische eigenschappen. Echter minder
bestand tegen impact (slag, stoot).
C-glas (chemical)- een glassoort met de
beste eigenschappen wat betreft chemische bestendigheid. Wordt meestal
toegepast als vlies aan de buitenkant
van een laminaat dat bestand moet zijn
tegen chemicaliën (tanks, pijpen).
R,S of T-glas - deze glassoorten hebben
hogere trekkracht (en modulus) dan
E-glas (~30%). Hogere ILSS waarden
en betere verzadigingseigenschappen,
door kleinere glasdiameters.

WEEFSELS

SIZING:

weefselstijlen
GESTIKTE 0 / 90 WEEFSELS
(legsels)
0 /90 weefsels zijn er ook in gestikte vorm. Dit zijn als het ware twee
unidirectionele weefsels (alle vezels
in één richting) die op elkaar gestikt
zijn. Deze weefsels zijn ~ 20% sterker
dan de gewoven doordat de parallel
liggende (niet krimpende) vezels de
druk meteen opvangen bij belasting.
De spanningspunten op de plaatsen
waar bij gewoven weefsels de bundels
elkaar kruisen, zijn opgeheven.

MULTIAXIAL WEEFSELS
Dit zijn gestikte weefsels die bestaan
uit meer dan twee lagen en combineren verschillende weefselrichtingen
in één materiaal. We onderscheiden
triaxiaal (+/-45/0) en quadraxiaal (+/45/0/90) in verschillende stijlen (symmetrisch / asymmetrisch).
Binnen deze stijl zijn tevens hybrides
verkrijgbaar.

De draden van een weefsel
zijn voorzien van een soort
coatinglaag, die maken dat de
weefsels goed hanteerbaar zijn
en soepel blijven. Deze zogenaamde “sizing” dient geschikt
te zijn voor het verwerken met
epoxy. Weefsels die worden
gebruikt voor polyestertoepassingen hebben soms een sizing
die ongeschikt is voor epoxy en
in slechte hechting resulteert.

WEEFSELPAKKET SP SYSTEMS
SP levert een zeer compleet pakket
weefsels:

WEEFSELSTIJLEN:

MATERIALEN:

Unidirectioneel				
Gewoven 0 / 90 plain, twill, satijn
Gestikt 0 /90				
Biaxiaal					
Triaxiaal					
Quadraxiaal				
Tapes
Braids (kousen)

E-Glas
S-Glas
Carbon
Aramide
Glas-Aramide
Carbon-Aramide

WERKEN MET VACUUM & VACUUMMATERIALEN
Werken met vacuum heeft een aantal
voordelen. De hoeveelheid hars in een
laminaat is t.o.v. de weefsels optimaler
en het laminaat bevat minder lucht.
Beide verbeteringen dragen bij aan een
sterker laminaat.
Wat heb je nodig om handgelamineerd
product te vacumeren:

• Absorptiedoek, ook wel breather
genaamd om de overtollige hars op te
nemen en te zorgen voor gelijkmatige

Een typische vacuumtoepassing:
Het maken van sandwich panelen.

Waar moet op gelet worden:
• De verwerkingstijd van de epoxyhars.
Wanneer een hars een korte verwerkingstijd heeft kan het zijn dat na lamineren de hars al dusdanig gevorderd
is in zijn harding dat onder vacuum
deze niet of nauwelijks meer vloeit of
ontlucht. Gebruik de speciale lamineerharsen Ampreg21 of Ampreg22 die een
lange verwerkingstijd hebben. Kijk in de
datasheets naar de tijd, waarna op zijn
vroegst en op zijn laatst vacuum kan
worden toegepast. Afhankelijk van de
componentgrootte kan hiervoor de geschikste harder worden gekozen.
• De vacuum integriteit van de ondergrond. Wanneer de ondergrond “lek” is
zal de vacuumpomp lucht door het laminaat blijven aanzuigen wat resulteert
in poreuze plekken en onvoldoende
vacuumdruk.

Harsinjectie of Resin Infusion
Bij deze steeds vaker toegepaste techniek worden alle weefsels en eventuele
sandwich materialen droog in de mal
gelegd. Harstransportkanalen worden
aangebracht en het geheel wordt onder
vacuum gebracht. De speciale dunne
epoxyhars wordt daarna door het droge
laminaat heen gezogen.
Groot voordeel van dit systeem is de

hoge kwaliteit, het schone productieproces en het minimaliseren van
contact met harsen. De simpelheid van
het proces is bedriegelijk. Het vacuumsysteem moet perfect zijn en omdat de
hars de weg van de minste weerstand
zoekt, moeten hars-transportkanalen op
de juiste plaatsen worden aangebracht.
Prime 20 is een speciaal hiervoor
ontwikkelde epoxyhars die zeer laag
viscoos is, een lange vloeitijd heeft en
daarna meteen snel uithardt.

TIP: FINEREN & KLEMMEN M.B.V. VACUUMDRUK
Met een simpele vacuumpomp, vacuumfolie en tacky tape kan perfect gefineerd worden op diverse ondergronden, ook
wanneer deze bv. gebogen zijn! Gebruik gewoon bubbeltjesfolie (verpakkingsmateriaal) om de druk gelijkmatig te verdelen over het gehele oppervlak. Het speciale doorstroom gaas dat tevens gebruikt wordt bij vacuuminjectie en debulken
van prepregs (knitflow of breatherflow) werkt erg goed, omdat je goed zicht houdt op je materialen. Dit materiaal is relatief duurder maar bij fineren meerdere malen te gebruiken.
Er zijn meer toepassingen te bedenken waar de verlijmingen moeilijk of soms onmogelijk met standaard lijmtangen kunnen worden vastgezet (voldoende klemdruk). Het vacuumprincipe wordt bijvoorbeeld toegepast om bijv. hechthouten
onderdekken of prefab-teakdekken vast te klemmen op de ondergrond.
Om iets lastigs vast te lijmen kan ook gefixeerd worden met een “puntje” Spabond 5 Minuten Epoxy. Op enkele punten
wordt deze aangebracht terwijl de rest van het lijmvlak wordt ingesmeerd met de bedoelde constructie-epoxy. Plaatsen,
tenminste 5 minuten vasthouden, en het onderdeel is gefixeerd waarna de gewone epoxy kan uitharden.
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• Een vacuumpomp.
• Vacuumconnectoren en eventueel een
vacuumdruk-meter.
• Peelplie (scheurdoek), deze wordt
direct op het laminaat aangebracht.
Dit nylondoek hecht niet aan epoxy en
laat een fijne structuur achter waarop
zonder schuren verder gewerkt kan
worden (secondary bonding).
• Releasefilm, een geperforeerd folie
die op de peelplie wordt aangebracht.
Hiermee controleer je de hoeveelheid
hars die uit het laminaat wordt gezogen.
Op plaatsen waar een gladde finish
gewenst is kan men deze ook direct op
het laminaat gebruiken zonder peelplie.
Opm.: goede releasefilm is niet-hechtend en heeft met warmte gemaakte
gaatjes (soms lijkt deze op plastic waar
stokbroden in verpakt worden, maar
deze gestanste folie is moeilijk te lossen).

doorstroming van het vacuum.
• Vacuumzakfolie en afdichttape. Hiermee wordt het component vacuumdicht
afgesloten.

TECHNISCHE PRODUCTSPECIFICATIES
SP blinkt uit in het uitgebreid documenteren van technische informatie betreffende de producten. Om deze informatie beter te kunnen interpreteren en toe te passen worden de, voor
sommigen bekende, engelse termen één voor één uitgelegd. De SP documentatie geeft u
met deze gegevens inzicht in vele eigenschappen van de SP Producten. Voor elk product zijn
dergelijke uitgebreide gegevens aanwezig.

EIGENSCHAPPEN VAN DE COMPONENTEN HARS & HARDER
MIX RATIO
De mengverhouding als volumeverhouding en/of gewichtsverhouding.

PVA lijm		
Hoogglansverf
Stroop		

3000 cP
18000 cP
57000 cP

VISCOSITY
Viscositeit, de weerstandseigenschap
tegen aangebrachte schuifkracht zoals
die van een kwast, roller of zijn eigen
gewicht. Deze is van invloed bij veel
handelingen. Bijv. het gemak om een
weefsel te impregneren, vloeigedrag
onder vacuum en het al dan niet wegzakken op een verticaal vlak. Simpelweg is dit de mate van vloeibaarheid,
die afhankelijk is van temperatuur.
Enkele stoffen ter referentie:
Water			
15 cP
Zonnebloemolie
90 cP
Motorolie		
290 cP

COMPONENT DENSITY (g/cm3)
Het soortelijk gewicht van de componenten.
MIXED DENSITY
Het soortelijk gewicht van het gemengde product.
THIXOTROPY
Thixotrope vloeistoffen hebben de
eigenschap dat ze zich bij verwerking
gedragen alsof ze laagviscoos zijn (en
dus makkelijk aan te brengen), maar
op een verticaalvlak juist hoog viscoos
en niet wegzakken. Typische thixo-

trope producten zijn: slagroom, vet. Bij
epoxyproducten zijn dit de gelcoats,
plamuren en ingedikte lijmen.
SHELF LIFE
De houdbaarheidstijd van het product
in gesloten verpakking. Met name harders worden beinvloed door zuurstof
en het is aan te raden om, wanneer
deze langere tijd niet worden gebruikt,
in kleine verpakkingen over te gieten.
COLOUR (GARDNER)
De kleur van het component op een
geel/bruintinten-schaal (Gardner).
HAZARD DEFINITION
De gevarendefinitie (EU regelgeving)
van het product (component).

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN VS. TEMPERATUUR
INITIAL MIXED VISCOSITY
De viscositeit van het gemengde product (mate van vloeibaarheid).

SAG RESISTANCE
De maximale dikte die in 1 laag verticaal kan worden aangebracht.

GEL TIME
Geleertijd, de tijd waarin de vloeibare
epoxy overgaat in een gegeleerde
vloeistof. Op dat moment heeft een
significant gedeelte van de reactie
plaatsgevonden.

TACK OFF TIME
Bij de meeste SP producten kan een
2e laag worden aangebracht wanneer de 1ste “plakvrij” is (chemische
hechting). Op dit punt is de laag nog
plakkerig maar heeft een dusdanige
uitharding gehad dat het oppervlak
niet wordt verbroken waneer de 2de
laag wordt aangebracht.

POT LIFE
Deze tijd is belangrijk, omdat dit
aangeeft wanneer een 500 gr. mix
dusdanig exotherme reageert (warmte
ontwikkeling in de epoxy zelf) dat
deze onverwerkbaar wordt. Potlife
omschrijft de tijd die u heeft om het
product te mengen en verwerken uit
de (platte) mengbak.
WORKING TIME
De tijd waarin een vloeistof een dikte
bereikt heeft van ca. 5000 cP.
Na dit punt zal de vloeistof niet langer
goed kwastbaar zijn.

LATEST OVERCOATING TIME
Wanneer je bij aanraking geen vingerafdruk meer achterlaat, ben je voorbij
het punt dat een 2de laag mag worden
aangebracht. De eerdere laag moet
net droog aanvoelen, maar een vinger
afdruk achterlaten bij lichte druk.
De periode tussen tack off time en
latest overcoating time is de Overcoating Window

EARLIEST SANDING TIME
de fase waarin de epoxy film (na verwijderen van eventuele bijproducten)
hard genoeg is om te schuren. In
dit stadium zal het schuren fijne
stofdeeltjes opleveren en niet oprullen. Bijproducten kunnen ontstaan bij
uitharding onder lage temperaturen en
bij relatieve hoge luchtvochtigheid.
CLAMP TIME
Tijdstip waarop de epoxyverbinding
dusdanig sterk is dat deze niet makkelijk meer kunnen worden gescheiden
zonder schade aan de materialen en
epoxy zelf. De uitharding is echter nog
niet volledig en de verbindingen moeten niet worden belast. Lijmklemmen
e.d. kunnen echter vaak wel worden
verwijderd.

EARLIEST VACUUM OFF TIME
Bij deze tijd zal de epoxyhars een dusdanige viscositeit hebben bereikt dat
zelfs bij verwijderen van het vacuum de
hars niet meer zal vloeien of bewegen.

DHT - HEAT DISTORTION TEMPERATURE
De temperatuurwaarde waarna verzachting optreedt onder buigbelasting.
Ondanks wijd gebruik van deze data, is
de Tg (transition glass) een beter controleerbaar meetgegeven.

toegeeft.

Tg - TRANSITION GLASS
Dit is de temperatuur waarop een
polymeer materiaal zoals een uitgeharde epoxy, overgaat van een hard
rigide materiaal naar een zachtere,
semi-flexibele staat. Op dit punt is de
moleculaire structuur nog in stand maar
zijn de verbindingen niet meer vast wat
hun positie betreft. Practisch gezien
bepaalt deze temperatuur de bovengrens van het materiaal, waarboven hij
aan zijn mechanische eigenschappen

LINEAIR SHRINKAGE
Een indicatie van de hoeveelheid krimp
die een epoxy ondergaat bij uitharden
(%).

BARCOL HARDNESS
Een meting van de weerstand tegen
penetratie met een scherp object. Hoe
hoger de waarde, hoe harder het materiaal (en slijtvaster).

DEMOULD TIME
Tijdstip waarop de epoxyhars dusdanig
is uitgehard dat deze sterk genoeg is
om voorzichtig uit de mal te worden
gehaald. Dit is enigszins subjectief omdat deze uiteraard samenhangt met de
laminaatdikte en vorm van het product.

YELLOWING INDEX
De meeste epoxies zullen geleidelijk
vergelen onder invloed van directe
UV straling. Deze waarde geeft een
indicatie hoe snel dit gebeurt. Met name
van belang bij gelcoats.

MOISTURE ABSORBTION
Het percentage vocht dat maximaal
wordt opgenomen door een uitgeharde
epoxy (% t.o.v. gewicht). Epoxy wordt
echter niet aangetast door vocht zoals
dat in bv. polyester wel kan gebeuren
(osmose).
Photo: © JURIJ KORENC

POSTCURE
Naharding op verhoogde temperatuur.
Epoxy bereikt bij uitharden onder kamertemp. ca. 85% van zijn uiteindelijke
sterkte. Postcuren (50°C - 70°C) zorgt
voor de laatste cross-links en geeft
de hoogste waarden. Postcuren hoeft
niet meteen aansluitend op de gewone
uitharding!

omdat de meeste laminaten zwakker
zijn in compressie (druk) belasting, dan
in trekbelasting.

CAST TENSILE STRENGTH
De maximale trekkracht van het product (hierbij wordt een gegoten film
van het uitgeharde product getest).

TENSILE STRAIN
TO FAILURE ON LAMINATE
Voor een gelcoat of coating aangebracht op een laminaat, is dit de
spanning waarop deze coating zal
“scheuren” (craqueleren). In veel gevallen kan dit niveau veel lager liggen dan
het niveau van falen van het laminaat
eronder.

GLASS LAMINATE COMPRESSIVE
STRENGTH
De compressie sterkte van een
laminaat is één van de mechanische
eigenschappen die wordt bepaald
door de eigenschappen van het harssysteem. In veel ontwerpen is deze
compressiekracht de bepalende factor,

GLASS LAMINAT ILSS
Interlaminaire sterkte is een meting van
de schuifkracht in het laminaat, tussen
weefsels onderling (bijeengehouden
door het harssysteem).

LAP SHEAR STRENGTH
Voor lijmen wordt de verbinding getest
op twee gezandstraalde ijzeren plaat-
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jes die zijn verlijmd. In deze schuifkrachtmeting is het ijzer totaal star en
kan de lijmverbinding niet ontlasten.
Dit in tegenstelling tot testen uitgevoerd op dunnere aluminiumplaatjes,
die vaak een kunstmatig hoge schuifkrachten opleveren.
CLEAVAGE STRENGTH
Trekkracht van een lijm. Geeft een indicatie van de taaiheid van een lijm en
zijn weerstand tegen scheuren.
ILSS WET RETENTION
ILSS na absorbtie van water. Laat zien
wat er met de interlaminaire sterkte
gebeurd in het water. Sterk wisselend
per merk en type epoxy.

Technisch

LATEST TIME TO APPLY VACUUM
Bij lamineerharsen is dit de tijd waarop
de hars nog voldoende vloeit onder
vacuum. Na dit punt zal bij aanbrengen
van vacuum de hars niet makkelijk meer
vloeien en zullen de ontluchtingskwaliteiten van de hars verminderen.

KERNMATERIALEN
INTRODUCTIE
Ontwerptheorieën tonen dat de stijfheid van een paneel evenredig is aan
de dikte van het paneel. Vol-laminaat
constructies met glas, koolstof, aramide
of andere vezels kunnen heel sterk zijn,
maar ontberen vaak stijfheid door de
relatieve lage dikte. Traditioneel worden
deze laminaten dan ook verstevigd met
meerdere frames (spanten) en verstijvers (stringers) om de paneelgrootte te
verkleinen, met grote gewichtstoename
tot gevolg. Het doel van een kernmateriaal in een composiet is dus ook het
verhogen van de stijfheid met een materiaal dat een relatief lage dichtheid heeft
en slechts een fractie gewicht toevoegt.
De zgn. sandwich bestaat uit sterke
laminaten (die de trek- en druksterkte
leveren) met ertussenin een lichtgewicht
“afstandhouder” en gedraagt zich als
geheel zoals een I-profiel /balk.
Zoals omschreven in het gedeelte
over krachten worden er in een paneel
onder buigbelasting meerdere krachten
uitgeoefend. Het middengedeelte (in
dit geval de kern) ondergaat schuifkrachten en dus is het belangrijk dat
het kernmateriaal hoge shear strenght
en stijfheidseigenschappen bezit. Niet
ieder kernmateriaal is geschikt voor elk

doel en men dient zorgvuldig na te gaan
aan welke eisen het eindprodukt moet
voldoen.
Kunststofschuimen
Schuim is het meest toegepaste
kernmateriaal. Schuimsoorten kunnen
worden geproduceerd uit verschillende
syntetische stoffen zoals polyvinyl
chloride (PVC), polystyrene (PS), polyurethane (PU), polymethyl methacrylamide (acrylic), polyetherimide (PEI) en
styreen-acrylonitrile (SAN). Ze worden
vervaardigd in dichtheden van 30 kg/
m3 tot meer dan 300 kg/m3, alhoewel
de meest gebruikte dichtheden voor
composiet structuren variëren van 40200 kg/m3. De dikte kan variëren van 3
tot 50 mm.
Hoe hoger de dichtheid, des te beter is
de drukvastheid en voor mechanisch
sterk belaste delen zal men dan ook een
schuim met een wat hogere dichtheid,
b.v. 80 of 100kg/m³ moeten toepassen.
Schuim wordt ook toegepast vanwege
de (warmte-)isolerende eigenschappen
en dan zal vooral een schuim met lage
dichtheid de voorkeur verdienen. De
keuze van de te gebruiken dichtheid is
voorts mede afhankelijk van de dikte
van de schuimlaag. In het algemeen

geldt, dat bij grote
laagdikte met een licht
schuim kan worden volstaan terwijl bij dunne
lagen een wat zwaardere soort
de voorkeur verdient.
De volgende kernmaterialen worden in
meer of mindere mate toegepast:
PVC- schuim (Divinycell, Airex, Herex)
Polyurethaaan - of PUR-schuim
(isolatie)
Fenolschuim (brandvertragend)
Polymethyl methacrylamide (Rohacel)
SAN schuim (Corecell)
Honingraat
(Nomex, Aluminium honingraad)
3D - weefsels (Parabeam)
Balsa - hout (PRO-Balsa)
Kernmatten
(Norcore, Coremat, Sferetex)

met dank aan Plascore Inc. USA

KERNMATERIALEN
In een constructie, is naast het harssysteem de keuze van het kernmateriaal van groot belang.
Ter illustratie: het onderwatergedeelte van een bootromp krijgt “continu” klappen van golven en kan in aanvaring komen
met anderen of drijvende zaken. Daarnaast kan een bootromp behoorlijk warm worden in de felle zon.
In de onderstaande illustraties de schade aan verschillende materialen bij een ontmoeting met een scherp object.

Balsa Sandwich 16 kg/m2
Zware constructie
Totale structureel falen (gehele onthechting)
Kernmateriaal faalt
Schade niet zichtbaar aan buitenkant

PVC Sandwich 14 kg/m2
Serieuze structurele schade
Kernmateriaal faalt (scheuren in schuim)
Delaminatie huid

Corecell Sandwich 14 kg/m2
Geen structurele schade
Slechts plaatselijke schade
Geen lekkage
Eenvoudig te repareren

In het kort de in de botenbouw meest
toegepaste schuimen: PVC schuimen
en Corecell (toegepast voor structurele
delen).
PVC SCHUIM
Gesloten cel PVC schuim is een van de
meest gebruikte kernmaterialen. PVC
schuim biedt een combinatie van statische en dynamische eigenschappen en
goede weerstand tegen vocht. Ze kunnen worden toegepast voor bedrijfstemperaturen van -240°C tot +80°C en zijn
bestand tegen veel chemicaliën. Er zijn
2 typen PVC Schuim: lineair en crosslinked. Lineaire schuimen (bv. Airex
R63.80) zijn taai en flexibeler en deze
kunnen door verwarmen makkelijker in
rondingen worden gebruikt. De mechanische eigenschappen en de weerstand
tegen hoge temperaturen en styreen
zijn lager dan de crosslinked versie.
Crosslinked schuim (Divinycell H en HT,
Klegecell) is harder maar ook brozer, en
levert een stijvere constructie die beter
bestand is tegen hogere temperaturen.
SAN-SCHUIM (CORECELL)
SAN schuim gedraagt zich op dezelfde
manier als crosslinked PVC schuim.
Het heeft de meeste van de statische
eigenschappen van dit PVC type, echter
hogere reksterkte en taaiheid. Daardoor
heeft Corecell een betere impact (slag,

stoot) weerstand, die zowel gewone als
taaiere PVC soorten zouden doen breken. Met name deze impactweerstand
maken dit schuim een van de populairste kernmaterialen van dit moment
van productieboten tot en met kritische
gebieden in Zeezeilracers als de Volvo
Ocean boten.
In het kort de balangrijkste voordelen:
Stabiel in een martitieme omgeving
Alle Corecell types zijn “gesloten cell”
schuimen. Dit betekent dat ze niet als
een spons water kunnen opnemen
zoals balsa en honigraad. Direct contact
met water kan ontstaan door schade,
scheurtjes, loszittende doorvoeren en
het water dat dan indringt kan Balsa
doen rotten, Honingraad doen vollopen,
maar Corecell wordt er in zijn eigenschappen niet beinvloed. Zelfs tegen
chemicalien, brandstoffen, olien e.e.
biedt het schuim hoge weerstand.
Ingebouwde Taaiheid
De chemische samenstelling van Corecell is van zichzelf een taaie polymeer.
Bij andere typen schuimen kan deze eigenschap worden benaderd, maar dan
allen bij gebruikt van weekmakers, die
na verloop van tijd hun effect verliezen.
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Fijne cel grootte
Corecell heeft een zeer fijne celgrootte
waardoor en niet onnodig veel hars
door het schuim wordt opgenomen.
Daarnaast kan er bij zgn. blokjesschuim
worden gesneden (Knife-Double Cut),
waar bij veel andere schuimen fijn moet
worden ingezaagd. In die vergelijking is
een ge-injecteerd
Corecell paneel
significant lichter
dan de andere
schuimen.
Geen uitgassings-problemen
Door het compleet andere productieproces en chemische samenstelling is
het risico op uitgassen bij hoge temperaturen nihil t.o.v. PVC schuimen.
Uitgassen kan resulteren in blazen en
delaminatie.
Uniforme kwaliteit en gewicht
Zeer weinig verschil in gewicht en
celgroottes ofwel konstante kwaliteit
waar lage (afwijkende eigenschappen)
toleranties gewenst zijn.
Makkelijk te bewerken
Corecell laat zich uitzonderlijk makkelijk frezen (weinig rafels), zagen en
thermovormen (buigen m.b.v. warmte).
Dit maakt het schuim bijzonder geschikt
voor levering in gefreesde “Kits” met
uitsparingen, afgeschuinde kanten enz.

Technisch

Vol-laminaat 15,6 kg/m2 Polyester
Zware constructie
Schade door-en-door
Niet langer waterdicht

PRODUKTEN

MULTI PURPOSE EPOXY

Met Multi Purpose Epoxies kunnen voor een veelheid aan werkzaamheden worden toegepast. Het zijn
dun vloeibare epoxies waarmee kan worden beschermd (coaten), worden gelijmd (naadvullend met microfibers en silica), versterkt met glasweefsels (lamineren) en mee worden afgewerkt (plamuur maken met
microballoons/glasbubbels en silica).

LIJMEN

SPABOND 370
SPABOND 5min
SPABOND 540LV
SPABOND 540
SPABOND 340LV
SPABOND 345
SPABOND 368

COATEN

SPACOTE 320
EPOSEAL 300
NAUTIX HPe

PLAMUREN

NAUTIX HPe

NAUTIX WATERTIGHT
S’FAIR 600

LAMINEREN

AMPREG 21
AMPREG 22
SP115
PRIME20LV
PRIME 20ULV

SP High Modulus, heeft naast de multi-purpose epoxy gericht doorontwikkeld om voor specifieke werkzaamheden en hogere eisen de best mogelijke producten te ontwikkelen. Lijmen die fabrieksmatig zijn
ingedikt, lange verwerkingstijden hebben, extreem sterk zijn, Coatings die glashelder zijn en prachtig
vloeien, of ideaal zijn om vettig hout voor te behandelen, Plamuren die smeuig zijn, goed verdelen en
makkelijk schuren, Lamineerharsen en injectieharsen voor de sterkste constructies, met verschillende
snelheden harders, van een snelle klus tot zorgeloos lang en secuur werken...

HANDIPACK 				

SP 106

Epoxy reparatieset (375 ml.), ideaal voor kleine reparaties,
die bijv. tijdens het vaarseizoen moeten gebeuren. Dit omdat het systeem ook onder minder ideale omstandigheden
snel uithardt (vanaf 7 °C). Het systeem dat geen oplosmiddelen bevat kan gebruikt worden om te lijmen, coaten,
lamineren en bv. scheurtjes te vullen. De verpakking wordt
inclusief doseerpompjes verkocht zodat kleine hoeveelheden snel en in de juiste verhouding aangemaakt kunnen
worden.
De Handipack is 1 van de weinige systemen dat zo snel
doorhardt, dat na een reparatie, al na een paar dagen weer
kan worden gerekend op zijn sterkte en bestendigheid
tegen water e.d.
Samen met de Ancillery Kit een verpakking met bekertjes,
vulmiddelen, kwastjes, roerhoutjes, glasweefselband en
handschoenen een ideale combinatie om voor de meeste
voorkomende zaken aan boord te hebben.

Alhoewel oorspronkelijk ontwikkeld voor hout-epoxy
composieten kan SP106 ook gebruikt worden bij polyester,
*staal, *aluminium, steen en beton ( *bij deze materialen
verdienen echter Spabonds de voorkeur). Bij toepassing
in houtconstructie wordt vooral de drukweerstand van het
hout verhoogd. Hierdoor is een hout-epoxy composiet veel
sterker dan een traditionele houtconstructie. Bovendien is
SP106 immuun voor vochtindringing, waardoor de constructie veel langer de oorspronkelijke mechanische sterkte
en karaktereigenschappen behoudt dan bij gebruik van
traditionele lijmen.
De belangrijkste eigenschap van SP106 is wel dat deze
reeds vanaf 7°C te verwerken is.

Technische informatie 106 (bij 20°C) :

Technische informatie HP (bij 20°C) :

		

Fast

Slow

2288

Viscositeit (cP):		

1870

1366

Gel Time (uur:min):				

0:14

Gel Time (uur:min):		

0:17

0:31

Potlife (uur:min):				

0:05

Potlife (uur:min):		

0:15

0:19

Verwerkingstijd:				

1:30

Verwerkingstijd:		

1:05

2:20

Tack off (uur:min):				

1:45

Tack off (uur:min):		

1:30

2:20

Latest Overcoating time:			

2:05

Latest Overcoating time:

2:15

3:50

Klemtijd (uur:min):				

2:05

Klemtijd:		

3:15

5:20

Schuren na (uur:min):				

5:40

Schuren na:		

15:00

19:00

Schuifkracht (MPa):				

15,3

Schuifkracht (Mpa)		

14,67

15,67
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produkten

Viscositeit (cP):				

EPOXY LIJMEN (ADHESIVES)
Multi Purpose Epoxies kunnen voor een veelheid aan werkzaamheden worden toegepast.
Maar als er puur gelijmd moet worden hebben speciale lijmen een scale aan voordelen. Ze zijn bijvoorbeeld reeds
ingedikt en spleetvullend (zonder vulmiddelen te gebruiken), ze kunnen worden gemodificeerd voor specifie
materialen (vettige houtsoorten als teak) en taaier worden gemaakt (rubber-toughened), kunnen zwaarder
worden belast danwel kunnen ze meer meewerken met de verlijmde materialen (elongation - rek).

SPABOND 370

is een zeer flexibele pasteuze epoxy met een eenvoudige 1:1
verhouding. Deze epoxy is speciaal ontwikkeld voor het direct
verlijmen van teak of prefab teakdekken op hout, staal en polyester. Met deze lijm is het mogelijk zwaardere deeltjes te verlijmen (tot 10mm) op staal en polyester. Tevens te gebruiken voor
reparaties en algemene verlijmingen.

SPABOND 5 MINUTE EPOXY

een in 5 minuten uithardende epoxy(hulp)lijm, om net als met
puntlassen een onderdeel snel vast te zetten, waarna verder
kan worden gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan het fixeren van een
schot of iets dat moeilijk te klemmen is, waarbij na 5 minuten
verder afwerkt kan worden met fillets, weefsels e.d. Tevens algemeen toepasbaar als snelle lijm voor de doe het zelver.

Technische informatie 370 (bij 20°C):
Viscositeit (cP):
25000
Verwerkingstijd dun (uur:min): 4:00
Geltime (uur:min): 00:45
Verwerking in 15mm (uur:min): 1:30
Max. laagdikte (mm): 15
Splijtsterkte (kN):
Schuifkracht (Mpa): 26
Tg1 - DMTA	

8
50

Technische informatie 5 minute Epoxy (bij 20°C):
Viscositeit (cP):
36960	Potlife:		
Geltime (min:sec): 03:40
Klemtijd (uur:min):
Max. laagdikte (mm): 13
Splijtsterkte (kN):
Schuifkracht (Mpa): 12,6
Tg1 - DMTA	

kort
00:19
5,6
50,1

SPABOND 540LV

Technische informatie 540LV en 540 (bij 20°C) :

SPABOND 540

Viscositeit (cP):
Potlife (uur:min):
Verwerkingstijd:
Klemtijd:
Treksterkte (kN):
Schuifkracht (Mpa):
Tg - Ultimate

Spabond 540LV is een ingedikte lijm (verticaal te gebruiken tot
20mm) met zeer hoge breuk-rek. Hij is ontwikkeld om polyester
te verlijmen in de nieuwbouw, maar heeft door zijn specifieke
eigenschappen vele toepassingen. Met name verlijmen van verschillende materialen die tenopzichte van mekaar verschillend
krimpen en uitzetten bij temperatuursverschillen (staal- hout /
aluminium-hout).
een dikker variant van de 540LV (verticaal te gebruiken tot
30mm)

Fast
Slow.
Thixotroop
0:25
1:30
0:45
4:00
2-5 uur 20-30 uur
5
5,1
14,0
14,0
69
58

SPABOND 340LV

Speciaal ontwikkelde rubberverstekte lijm voor de windmolen
industrie. Deze taaie lijm wordt gebruikt wordt voor grote fillets
en vullijmtoepassingen. Leverbaar in Cartridges met mengworm
en in grootverpakking. Verticaal aan te brengen tot ± 20mm als
soepele pasta i.p.v. een dikke, taaie, moeilijk verwerkbare..

Technische informatie 340LV (bij 20°C) :
Viscositeit (cP):
Potlife (uur:min):
Klemtijd:
Max. laagdikte (mm):
Splijtsterkte (kN):
Schuifkracht (Mpa):
Tg1 - DMTA	

Fast
Ex.Slow.
27600
34000
0:16
2:20
3:50
24:00
20
20
10,7
10,7
24,9
30,7
54,9
51,5

LAMINEER- EN INJECTIESYSTEMEN
Multi Purpose Epoxies kunnen voor een veelheid aan werkzaamheden worden toegepast. Maar als er puur gelamineerd moet worden hebben lamineersystemen een scale aan voordelen. Het is bijvoorbeeld mogelijk met systemen
te werken die een lange open tijd hebben zodat grote compleze werkzaamheden professioneel kunnen worden uitgevoerd of met vacuumtechnieken kan worden gewerkt.Ze zijn dunner, benatten vezels beter, en de dunste systemen
zijn speciaal voor harsinjectie. De harsen hebben hogere sterkte-eigenschappen waardoor laminaten zwaarder kunnen
worden belast.

AMPREG 21
is één van de nieuwste lamineerharsen van SP, toepasbaar
zowel voor hand lay-up en vacuumbagging. Het Ampreg21
systeem is speciaal ontwikkeld voor het vervaardigen van sterke composieten bij kamertemperatuur en is ideaal voor grote
componenten waarbij hogere “postcure” temperaturen niet
verwezenlijkt kunnen worden. Ampreg21 is verkrijgbaar met
extra slow, slow, standaard en fast harder al naar gelang de
gewenste verwerkingstijden (harders zijn onderling te mengen).
Ook is er een speciale hoge temperatuur harder voor bv.
donkergekleurde rompen. Ampreg21 is Germanischer Lloyds
goedgekeurd.

Technische informatie A21 (bij 20°C):
Viscositeit (cP):
Gel Time (uur:min):
Potlife (uur:min):
Latest Vacuumflow tijd:
Earliest Vacuum off tijd:
Demould time:

Fast
2004
0:34
0:36
2:32
1:46
5:03

Tg - postcured 50°C (°C): 76

Slow
705
5:17
1:36
6:15
4:28
29:20
68

AMPREG 22

Technische informatie A22 (bij 20°C):

de opvolger van de orginele Ampreg20. Ontwikkeld met zo min
mogelijk schadelijke stoffen voor optimale gebruiksvriendelijkheid en veiligheid. Uniek is tevens dat Ampreg 22 geen gebruik maakt van dunmakers om tot een lage viscositeit komen.
Ampreg 22 is verkrijgbaar met extraslow, standaard, slow en
fast harder al naar gelang de gewenste verwerkingstijden.
De harders zijn onderling vermengbaar. Lloyds en
Germanischer Lloyds goedgekeurd.

Viscositeit (cP):
Gel Time (uur:min):
Potlife (uur:min):
Latest Vacuumflow tijd:
Earliest Vacuum off tijd:
Demould time:

Een laag vicose, extreem heldere lamineerhars die speciaal is
ontwikkeld voor laminaten van o.a. surfplanken die niet geschilderd worden en bv. graphics bevatten. Ook “carbon”look
behoort rechtstreeks tot de mogelijkheden omdat SP115 een
“sun-block” bevat waardoor deze hoge weerstand bezit tegen
vergeling. SP115 is heeft na uitharden een hard oppervlak en
hoge weerstand tegen vochtinwerking.

PRIME 20LV

Is een hars injectie systeem speciaal ontwikkeld voor processen als RTM, SCRIMP™, en RIFT. Het heeft een zeer lage
viscositeit en lange verwerkingstijd zodat het mogelijk is grote
objecten in één handeling te injecteren. Naast het standaard
systeem is er een Ultra Low Viscosity (ULV) variant.
Prime 20LV is leverbaar met Fast, Standaard, Slow en Extra
Slow harders die ondeling mengbaar zijn voor specifieke werktijden. Lloyds en Germanischer Lloyds goedgekeurd.
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Tg - postcured 50°C (°C): 79,7

Slow
950
5:44
2:12
06:40
15:31
30:40

produkten

SP 115

Fast
1995
0:26
0:25
2:15
3:30
3:30

73,6

Technische informatie 115 (bij 20°C) :
Viscositeit (cP):
Gel Time (uur:min):		
Potlife (uur:min):		
Latest Vacuum Flow Tijd:		
Earliest Vacuum Off Time:		
Demould Time:		

856
0:60
0:33
2:10
3:10
3:40

Tg1 - DMTA ( °C):		

54,4

Tg - postcured 50°C (°C):

74,2

Technische info PRIME20 (bij 20°C):
		
Viscositeit (cP):		
Gel Time (uur:min):		
Potlife (uur:min):		
Latest Vacuumflow Tijd:		
Earliest Vacuum Off Tijd:		
Demould time:		

ULV Slow
152
3:55		
1:35		
6:00		
12:00
23:00

LV Slow
318
5:00
1:15
5:20
7:30
21:00

Tg - postcured 50°C (°C):		

66		

69

COATINGS
Multi Purpose Epoxies kunnen voor een veelheid aan werkzaamheden worden toegepast. Voor het coaten van
materialen met epoxy heeft SP een tweetal systemen ontwikkeld die voor dit werk geoptimaliseerd zijn. Spacote 320
is extreem helder, kleurloos en vloeit iets mooier dan SP106, Eposeal 300 is oplosmiddelhoudend voor lastige situaties:
vettige ondergronden danwel lage temperaturen

SPACOTE 320
is een hoogwaardig epoxy-systeem met nieuwe normen
voor helderheid, taaiheid en sterkte. Spacote 320 is een systeem dat ideaal is voor coaten (v.a. 18°C!), maar ook lijmen
en lamineren van weefsels.
Coaten: slechts twee lagen geven al een hoge bescherming
tegen vochtindringing en geven hout een goede oppervlaktehardheid die langdurig hoge glans en helderheid geeft.
SP320 bevat geen oplosmiddelen zodat de aangebrachte
laagdikte niet krimpt bij uitharden. Afgelakt met twee lagen
UV LAK geeft een prachtige en afdoende bescherming
tegen alle weersinvloeden en is zeer onderhoudsarm.
Lamineren: door de lage viscositeit is SP320 ook uitstekend
geschikt om bijna alle typen weefsels aan te brengen. Men
name dunne weefsels blijven door het heldere karakter van
SP320 volledig transparant.

EPOSEAL 300
is een waterdunne universele epoxyprimer, met als belangrijkste doel het verbeteren van de hechting door diep in te
dringen in de ondergrond. Tevens dusdanig tolerant dat
vettig hout (motorruimte) of van nature vettig hout (teak)
toch kan worden behandeld. Kan worden toegepast als
complete coating (~8 -10 lagen)

Technische informatie 320 (bij 20°C) :
Viscositeit (cP):
Gel Time (uur:min):
Potlife (uur:min):
Laagdikte (mU):
Verwerkingstijd:
Tack off (uur:min):
Latest Overcoating time:
Klemtijd:

Fast
1170
0:20
0:15
155
1:40
2:00
2:45
2:50

Slow
1020
0:55
0:30
180
2:40
2:40
5:20
4:15

Schuren na:

13:20

20:30

Technische informatie 300 (bij 20°C) :
Viscositeit (cP):		
Vastestof gehalte (%):		
Natte filmdikte (micron):		
Droge filmdikte (micron):		
Potlife (uur:min):		
Overschilderbaar:		
Plakvrij (uur:min):		

11
30
50
13
24:00
24:00
0:30

Schuren na:		

24:00

PLAMUREN
Multi Purpose Epoxies kunnen voor een veelheid aan werkzaamheden worden toegepast. Maar als er puur geplamuurd moet worden hebben speciale plamuren een scale aan voordelen. Ze zijn bijvoorbeeld met een optimale mix
van vulmiddelen gemaakt en hebben daardoor de eigenschappen die een plamuurklus vergemakkelijken. Makkelijk
aan brengen en te verdelen, tot een grote dikte zonder problemen, lange verwerkingstijd en uiteraard de belangrijkste:
makkelijk te schuren!

NAUTIX HPE

Technische informatie HPE (bij 20°C) :

Nautix HPE is een high build epoxy primer die een uitmuntende hechting en bescherming geeft op laminaten
(fibreglass), hout en metalen boven of onder de waterlijn.
HPE garandeert tevens een betere hechting van verfsystemen (met name antifoulings). Dit product is erg makkelijk
te gebruiken, aan te brengen en te schuren. Nautix HPE
kan in 1 laag van 200μ met een roller worden aangebracht
(high build). Nautix HPE kan tevens worden toegepast
om epoxy plamuren af te sluiten en als kwast(rol)plamuur
voorafgaande aan afschilderen. Het aanbrengen van 3
tot 5 lagen resulteerd in een waterdichte barriere, osmose
bescherming van polyester en als anticorrosieve bescherming voor aluminium en metalen.

Potlife (uur:min):		
6:00
Max Overschilderbaar (wet-in-wet) 6:00
Plakvrij (uur:min):		
1:30
Schuren na:		

Technische info WATERTIGHT (bij 20°C)

Nautix epoxy filler is een sneldrogende epoxy filler die
100% waterdicht is. Deze plamuur wordt aanbevolen voor
gebruik boven en onder de waterlijn, toepasbaar op FRP,
harde houtsoorten en metalen. Nautix Watertight filler wordt
ook aanbevolen bij osmose behandelingen en om bv. kielreparaties en aanpassingen van kielprofielen te realiseren.

S’FAIR 600

Dichtheid (g/cm3):		
Potlife (uur:min):		
Maximale laagdikte (mm):		

1,0
0:45
10

Schuren na:		

4:00

Technische info S’FAIR 600 (20°C) :

Een lichtgewicht plamuur voor middelgrote en grote
plamuurklussen, die zich zeer makkelijk laat schuren
(eenvoudige 1:1 mengverhouding). S-Fair 600 is iets “natter /romiger” dan andere plamuurproduktenwaardoor het
makkelijk mengt en eenvoudinger te verdelen is op het te
plamuren oppervlak. Toch is de maximum laagdikte die
kan worden opgebracht zonder zakken 35mm!!

Dichtheid (g/cm3):		
Verwerkingstijd dik (uur:min):
Verw. dunne laag (uur:min):
Maximale laagdikte (mm):		
Schuren na:		
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0,86
2:30
5:00
35
16:00

produkten

NAUTIX WATERTIGHT PLAMUUR

12:00

VULMIDDELEN
MICROFIBERS (cellulose vezel)
Om de lijmen extra sterkte te geven
en te zorgen dat lijmnaden altijd vullend
blijven bij aandrukken.
In combinatie met silica kan eenvoudig
een smeuige vuller gemaakt worden.
Deeltjesgrootte: 200-300 micron.

SILICA (AEROSIL)
Thixotroop poeder. Met deze toevoeging kan
het wegzakken van een harsmengsel (bijv.
lijm, plamuur) worden verminderd. Resulteert
tevens in hardere vulmengsels.
Deeltjesgrootte: 0,012 micron.

SOLVENTS
SP heeft een aantal speciale solvents ontwikkeld
die onmisbaar zijn bij het werken met epoxy.
Solvent A wordtn gebruikt voor het grondig
ontvetten van de te bewerken ondergronden.
De andere voor algemeen gebruik toe te passen
ontvetter Aceton, is voor de meeste werkzaamheden afdoende, maar voor een aantal werkzaamheden is de geoptimaliseerde solvent A
aan te raden (o.a. bij teakhout)
Solvent B - langzaam verdampende solvent om
gereedschappen te reinigen

GLASBUBBLES
Holle glasbubbles van verschillende diameter.
Hiermee worden lichte, waterbestendige plamuren gemaakt en deze vinden (vaak weer in
combinatie met silica) hun toepassing bijvoorbeeld onder de waterlijn.
Deeltjesgrootte: 40 - 80 micron.

MICROBALLOONS
Donkerbruine holle Phenolbolletjes. Geschikt
voor lichte plamuren en fillets met een lage
dichtheid. Schuren makkelijk maar geven
geen extra sterkte aan de mix. Droog bewaren
(hygroscopisch)
Deeltjesgrootte: 50 micron.

EPOXY PIGMENTEN
Met epoxy pigmenten kunnen oplosmiddelvrije epoxies worden ingekleurd.
Maximaal 10% pigment toevoegen
aan epoxy!

Bijvoorbeeld onder vloeren in boten
kan de epoxy dan gekleurd worden
aangebracht en behoeft dan geen
verdere afwerking.

Epoxy pigmenten kunnen in alle kleuren worden gemaakt, standaard leveren wij zwart (o.a. teaknaden), wit &
grijs. Voor houttoepassingen bestaan
tevens houtkleuren bv. mahonie.

SP 106
SPABOND 370

X

SPABOND 540

X

SPABOND 5MIN

*

*

*

*

*

*

*

X

VULLEN VAN 10- 20 mm

VULLEN TOT 10 mm

LAMINEREN >4 M2

V
V

LAMINEREN <4 M2

V
V

KWASTPLAMUREN

PLAMUREN FIJN

HANDIPACK

PLAMUREN GROF

FILLETS LAGE DICHTHEID

FILLETS HOGE STERKTE

REPAREREN COMPOSIET

REPAREREN POLYESTER

HOUT OP BETON LIJMEN

HOUT OP STAAL/ ALUM. LIJMEN

METAAL, ALUMINIUM LIJMEN

MASSIEF EIKEN, TEAK LIJMEN

HOUT LIJMEN ALGEMEEN

COATEN OP STAAL

COATEN BINNEN > 18°C

COATEN BIJ TEMP. < 18°C

LIJMEN BIJ TEMP. > 11°C

LIJMEN BIJ TEMP. < 11°C

SELECTIETABEL

V
V

*

*

SPABOND 730

X

SPABOND 345

X

SPACOTE 320

X

EPOSEAL 300

X

AMPREG 21

X

AMPREG 22

X

SP 115

X

NAUTIX HPe

X

X

X

= Aanbevolen

X

= Geschikt

X

X

(

X

X

X

X

X

V

V

V
X
V

V
X
V

V

= situatie afhankelijk, informeer!

V
X

X

X

V
X
V

= m.g.v. vulmiddelen

VERBRUIKSTABEL
LIJMEN m2/kg *)

COATEN m2/kg **)

LAMINEREN m2/kg
(300 gr. weefsel) ***)

Min. temp.

SP106

3-5

10

2

7°C

Handipack

2-3

6

1,5

7°C

Spabond 370/ 540LV/340LV

3-5

Spabond 540/ 345

1- 1,5

-

-

15°C

Eposeal 300

-

20

-

10°C

Spacote 320

3 - 5 m2

10

2

18°C

Nautix HPe (per mm dikte)

-

8

-

10°C

Watertight / S’Fair 600

-

1

-

10°C

Ampreg 21, 22

-

-

2

15°C

11°C

*) Een lijmnaad moet altijd 0,2 mm zijn of meer. Vooral aandachtspunt bij gebogen hout lamineren, omdat vaak bij de grootste kromming veel druk ontstaat.
**) Bij toepassingen die continu aan water blootstaan wordt min. 600mU aanbev. Oplosmiddelvrije epoxies zijn voor deze toepassing superieur.
***) Hierbij is rekening gehouden met afval in mengbekers / rollers e.d.
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X
produkten

SPABOND 340LV

NIEUWBOUW EN RESTAURATIE VAN PAMPUSSEN
Boelsma (Sneek) als Jachtwerf De Jong
(Joure) naam verworven met de bouw
en restauratie van Pampussen. “...
omdat het hier om een wedstrijdklasse
gaat spelen gewicht en zeileigenschappen een belangrijke rol. Bijna alle “snelle
jongens” varen in epoxy-gebouwde of
gerestaureerde boten. Als het hout goed
gedroogd is en met epoxy geconserveerd
neemt ‘t practisch geen vocht meer op
en blijft de boot op zijn voorgeschreven
minimum gewicht. Een conventioneel
behandeld schip neemt na een vaarseizoen toch gauw 30 - 40 kg. vocht op.
Bovendien levert het structureel verlijmen
de romp veel extra stijfheid, waardoor de
rompen minder torderen en vaak hoger
aan de wind kunnen varen...Epoxycoatings maken de boten daarnaast ook zeer
onderhoudsarm...”

RESTAURATIE
Oudere Pampussen worden regelmatig
gerestaureerd met epoxy waardoor ze
het oorspronkelijke gewicht weer terugkrijgen en met de verbeterde stijfheid
weer mee kunnen komen met de nieuw
gebouwde exemplaren. Ook wordt het
onderhoud door een dergelijke behandeling aanzienlijk minder.
Een schitterend voorbeeld is de restauratie van de Pampus
nr. 1 door Piet Boelsma in Sneek.
Allereerst is de kiel gedemonteerd. Deze
wordt na de restauratie van de romp
en het dek teruggeplaatst en verlijmd
met Spabond 370 waardoor lekkage

nieuwbouw
De Pampus is nog steeds een
populaire klasse die bij 4 werven
in Nederland gebouwd wordt. Na
het opstellen van kielbalk, spiegel
en steven worden de hulpspanten
opgebouwd. Alle gangen worden
met SP106 verlijmd en na het omdraaien worden de eiken spanten
geplaatst.
De sterkte van de epoxylijm en de
goede hechting van deze SP106
epoxy aan het hout dragen met al
deze verbindingen bij aan de stijfheid en kracht van de romp.
Het hechthouten dek met daarop
het teakhout worden volledig
verlijmd met epoxy. De teaknaden
werden gevuld met Spabond 125,
wat nu met Spabond 370 zou
gebeuren die met zwart pigment
is ingekleurd. De werkwijze wordt
verderop in dit magazine beschreven.
De kuipranden worden zonder
schroeven verlijmd. Door het ontbreken van krimp bij uitharden van

op deze kritische verbinding uitgesloten
wordt. De naden in het onderwatergedeelte worden uitgefreesd waardoor
er een schone sleuf ontstaat waarin
op maat gezaagde latten met SP106
worden verlijmd. Deze worden tijdelijk
vastgezet met plaatjes en na uitharden
vlakgeschaafd.
Het oude dek wordt verwijderd, beschadigde spanten hersteld en wordt de
binnenzijde van de romp kaalgehaald.
Deze intensieve werkzaamheden kunnen nu het dek eraf is makkelijk worden
gedaan en de binnenzijde kan meteen

de epoxylijm kan met relatief lage
klemdruk alles worden vastgehouden totdat de epoxy is uitgehard.
De romp wordt strokend geschaafd en geschuurd; een staaltje
vakmanschap.
Hierna is de romp klaar om gecoat
te worden. Spacote 320 wordt
in 3 lagen opgebracht in de goed
geconditioneerde werkplaats. De
laagopbouw is hoog en deze 3
lagen zijn vergelijkbaar met 9 tot
10 lagen conventionele lak. Ook
de binnenzijde van de romp wordt
voorzien van 3 lagen Spacote 320
en afgelakt met een UV bestendige
polyurethaan lak.
Na alle afwerking en montage van
beslag en de officiële wedstrijdmeting heeft Nederland er weer een
strijder bij.
Het resultaat is fantastisch...
Met dank aan Jachtwerf de Jong,
Joure (SP Dealer)

volledig in de Spacote 320 worden
gecoat en afgelakt (totaal 5 lagen). Het
houtwerk krijgt in het geheel gezien
bijna dezelfde behandeling als bij de
nieuwbouw.
Na restauratie moet de boot opnieuw
worden gemeten en is deze weer klaar
voor de wedstrijden. De Pampus nr. 1,
is vanaf dat moment weer een regelmatige winnaar, 14 x 1ste plaats in 2001...
Met dank aan Jachtwerf Boelsma,
Sneek (SP Dealer)

geschiedenis

In 1933 werd de prijsvraag uitgeschreven voor een “Ontwerp van een open zeiljacht met 16m² doek”. Uit een 18-tal ingediende ontwerpen
werd de “Pampus” het bekroonde ontwerp. De Pampus is een ontwerp van de heer G. de Vries Lentsch. De eerste serie bestond uit 40 boten.
In 1942 waren er reeds 150 boten. Begin 2002 ligt dat aantal op 430 schepen. In 1992 kreeg de Pampus een moderner ogend en vlot zeilplan,
bestaande uit een hoger gesneden, smallere genua en groter grootzeil.

LICHTGEWICHT COMPOSIET SLOEPEN

Dankzij de klassieke lijnen en de talloze
bijzondere afwerkingsdetails, oogt de
Van Speijk sloep als een goed geconserveerd exemplaar uit lang vervlogen
tijden. Niets is minder waar. Onderhuids
gaat een state of the art ontwerp en
dito bouwmethode schuil. Jachtwerf
Bouwmeester in Amsterdam tekent voor
het volledige productieproces, waarbij
gebruik wordt gemaakt van Corecell
schuim, dat aan beide zijden door laminaat van glasvezel en epoxyhars wordt

omsloten. De Van Speijk Original is vervolgens afgewerkt met teak sperfineer
en voorzien van vier lagen glasheldere
epoxy, gevolgd door drie lagen 2-componentenlak met UV-filter. De unieke
combinatie van sandwichconstructie en
afwerking staat borg voor een onderscheidende en klassieke uitstraling in
combinatie met minimaal onderhoud.
De lichte bouwmethode en het geraffineerde onderwaterschip zorgen voor
uitstekende vaareigenschappen en

LATTENBOUW OP SPANTEN
De van Speijk wordt gebouwd volgens
de lattenbouw methode. Op een CNC
gefreesde spantenframe worden de Corecell latten gebogen en vastgezet.

glaslegsels.

LAMINEREN BUITENHUID
De geschuurde schuimromp wordt
ingesmeerd met een licht mengsel van
Ampreg 21 en Microballoons. Deze laag
heeft als functie om de microstructuur
van het schuim te vullen, zodat kleine
luchtinsluitingen onder het glaspakket worden geminimaliseerd. Nadat
deze laag is aangestijfd, kan er worden
begonnen met het aanbrengen van de

Nadat al het glas is aangebracht wordt
afgewerkt met een laag peelplie (scheurdoek).
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PLAMUREN
Omdat de romp van de “van Speijk
Original” bovenwater voorzien wordt
van een laag massief teakfineer, wordt
na uitharding het peelplie verwijderd en
wordt er eerst geplamuurd. De romp
moet met een laagje S’Fair 600 zo strak
mogelijk worden omdat je anders kuilen
en oneffenheden zou zien in de fineerlaag, die omdat deze relatief dun is,
niet veel ruimte geeft om nog flink na te
schuren.
FINEREN MET VACUUM
Op de strakgeplamuurde romp worden
stroken speciaal geselecteerd teakfineer
aangebracht. Dit lijkt eenvoudig, maar
het begint met een pakket CNC gesneden malletjes, die het mogelijkmaken de
teakfineerstroken, exact “uit te slaan”,
zodat ze spanningsloos de rompvorm
volgen en naadloos op elkaar aansluiten.

cases

De latten worden verlijmd met Spabond
368, een lichtgewicht epoxy schuimlijm,
die na uitharden door zijn lage dichtheid bijna net zo makkelijk schuurt als
het schuim zelf. Bij gebruik van een
hardere lijmsoort zou het risico bestaan
dat bij het schuren de harde naden
blijven staan en er kuilen in het schuim
ontstaan. Nadat de hele romp dicht is
en uitgehard, wordt het geheel nageschuurd en voorbereid voor het lamineren van de buitenhuid.

Voor het lamineren van de romp wordt
gebruik gemaakt een lamineermachine.
De legsels hangen op rol in de machine
en worden mechanisch met regelbare
snelheid door een harsbad getrokken.
De afstand tussen de rollen kan nauwkeurig worden ingesteld, zodat exact
bepaald wordt hoeveel hars er in de
glaslegsels gaat zitten.
Het verzadigde glas wordt naar de lamineerploeg gebracht, die deze afrollen
op het schuim en nawerken met mohairrollers, squeezies en ontluchtingsrollers. De zijkant van het glas wordt snel
volledig afgewerkt en luchtvrij gemaakt,
zodat de volgende baan die inmiddels
door de machine is gehaald kan worden
aangebracht (overlap). Zo wordt de volledige 1ste laag aangebracht, waarna er
verder wordt gegaan met de 2de en 3de
laag. De overlaps worden dusdanig verschoven dat er een minimum aan richels
en bulten ontstaat.

prestaties. Ondanks de relatief bescheiden motorisering van de Van Speijk
sloep, komt de van Speijk hierdoor
uiterst snel in plané.

Met Spabond 370 wordt het fineer verlijmd op de plamuurlaag. Spabond 370
is, behalve dat hij voor teak is gemaakt,
voor dit werk ideaal vanwege meerdere
andere redenen: de lijm is dusdanig
ingedikt, dat je bij gebruik van vacuum,
de hars niet dwars door het fineer heen
trekt (vlekken in het eindresultaat!). De
verwerkingstijd is dusdanig lang dat
je een secure klus als deze goed kunt
uitvoeren, en voldoende tijd hebt om te
(her-)positioneren.
Voor het vacuumfineren worden speciale materialen geleverd; vacuumzak,
afdichttape (tacky tape), vacuumaansluitingen met bajonetsluiting en zelfsluitende connectoren en een speciaal
gaas (mesh) om overal dezelfde vacuumdruk te garanderen, maar ook om
zicht te houden op de naden.
LAMINEREN BINNENZIJDE
Nadat de romp los van de bouwframes
is getakeld, wordt deze geplaatst op
een afbouwframe. Daarna wordt het
schuim aan de binnenzijde geschuurd
en voorbereid voor het aanbrengen van
het binnenlaminaat. De werkwijze is
verder hetzelfde als bij het aanbrengen
van het buitenlaminaatt.
Nadat de romp los van de bouwframes
is getakeld, wordt deze geplaatst op
een afbouwframe. Daarna wordt het
schuim aan de binnenzijde geschuurd
en voorbereid voor het aanbrengen van
het binnenlaminaat. De werkwijze is
verder hetzelfde als bij het aanbrengen
van het buitenlaminaat.
AFBOUW
Schotten, dek, motorfundatie, al
deze onderdelen worden verlijmd met
Spabond 340LV en waarnodig ingelamineerd met smalle stroken glasband.
Alle zichtdelen aan de binnenzijde
worden wederom volledig gefineerd met
massief teakfineer. Voor de niet zichtdelen wordt afgewerkt met epoxycoating

KORT NIEUWS

en bildgeverf in de gewenste kleur. Het
voor-en achterdek alsook de banken
worden massieve teaklatten met rubber naden gelegd, teak verlijmd met
Spabond 370.
BESCHERMEN VAN AL
HET HOUTWERK
Al het houtwerk wordt afgewerkt met
heldere epoxycoating om een onderhoudsarm, maar vooral ook fantastisch
gelakt product af te leveren.
Spacote 320 wordt in 4-5 lagen opgebracht in de goed geconditioneerde
werkplaats. De laagopbouw is hoog en
deze 4-5 lagen zijn vergelijkbaar met 9
tot 12 lagen conventionele lak. Ook de
binnenzijde van de romp wordt voorzien
van lagen Spacote 320, waarna alles
afgelakt wordt met een UV bestendige
polyurethaan lak.
Na alle afwerking en montage van apparatuur en beslag heeft Nederland er
weer een high-tech klassiek ogende
schoonheid bij.

Uniek kunstwerk in Londen, SP technology heeft
recentelijk de
berekeningen gedaan voor een 60
m hoge kunststof
“grasspriet” (een
kunstobject in het
centrum van Londen van de hand
van Ron Arad).
Meestal worden
met composiet
materialen extreem stijf en licht
ontworpen, maar
in dit geval moest
de constructie
dusdanig flexibel
worden, dat bij een
licht briesje hij zal
buigen als een grasspriet, maar bij een
storm wel heel blijft. Met ingelamineerde
optische vezels kunnen krachten worden
gemonitord tijdens of na een storm.
Lichtgewicht decor van popgroep U2.
Steeds vaker is het zinvol om composieten
toe te passen. Vaak vanwege de sterkte,
duurzaamheid, vrijheid van vorm en laag
onderhoud. In dit geval is de gewichtsbesparing dusdanig
dat een dergelijke
constructie zich
snel terugverdient
omdat deze regelmatig moet worden
getransporteerd
per vliegtuig.
Steeds vaker worden in de civiele bouw
composieten toegepast. Er kunnen
constructies worden ontworpen met een
dusdanig hoge gewicht-sterkte verhouding, dat deze projecten veelal zelfdragend kunnen worden uitgevoerd en sneller
opgebouwd.
Deze hoofdkoepel in Maleisië heeft een
doorsnede van 38 meter en werd in
slechts 2 maanden vervaardigd en geplaatst.
Het geheel is uitgevoerd met Ampreg22
en een speciaal quadraxiaal glasweefsel. Ampreg is
gekozen vanwege
zijn mechanische
eigenschappen
en met name
vanwege de lange
verwerkingstijden
en gebruikersgemak.

RESTAURATIE ZWERVER

HISTORIE ZWERVER II
S/Y Zwerver II is in 1956 ontworpen
door Olin Stephens en gebouwd door
Jachtwerf de Vlijt van de gebr. de Vries
in Aalsmeer in opdracht van W. van der
Vorm. Zwerver II, met zeilnummer 1038,
heeft aan diverse races meegedaan tussen 1957 en 1970. Ze deed dat zo goed
dat ze beschouwd wordt als een van
Nederlands bekendste klassieke wedstrijdjachten, niet in de laatste plaats
door haar roemruchte overwinning van
de Fastnet-race in 1961.
Na een aantal jaren als cruise-schip gebruikt te zijn heeft ze tot 1998 als charterschip in de Middellandse Zee dienst
gedaan, van 1989 tot 1994 geschipperd
door Arjen en Mickey Bouwmeester.
In 1998 is ze verkocht aan de huidige
eigenaar die maar een wens had: het
schip met behulp van moderne materialen in originele staat terugbrengen met
als doel om er weer fanatiek wedstrijden
mee te gaan varen.

Vervolgens is de gehele romp strakgepla-muurd met S’FILL en zijn er drie
lagen kwastplamuur/primer Hibuild 302
opgezet waarna afgeschilderd is met
een 2-componenten verf.
Ook werd over het oude (lekkende)
teakdek hechthout verlijmd, met daarop
een volledig nieuw teakdek. Verlijmd
met SP106 en de naden gevuld met
zwart gekleurde Spabond.
Acht jaar later werd de Zwerver II verkocht aan de huidige eigenaar, die
Jachthavenbedrijf Bouwmeester van
Arjen Bouwmeester opdracht gaf tot
volledige restauratie.
In juni 1999 is Zwerver II volledig gestript. Potdeksels, oud en nieuw teakdek, de complete binnenbetimmering,
de electra, verschillende dekspanten,
het dekhuis, alles ging eraf of eruit.
Wat er overbleef was een lege (in nog
perfecte staat verkerende!) romp met
wat dekspanten. De romp is van binnen
gestraald door Staalstraal IJmuiden
evenals de gegalvaniseerde spanten.
In de schone romp zijn schotten tegen de stalen spanten verlijmd met
Spabond 130 (vergelijkbaar met
Spabond 340LV). Alle schotten zijn
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Het dek is opgebouwd uit 20mm
hechthout waarop de teakdelen (8,90
mtr lang) zijn verlijmd met SP106. Door
de lange lengtes van de teakdelen en
door rekening te houden met de plaatsen waar beslag zou gaan komen, zijn
er op het hele dek geen stuiknaden
zichtbaar.
Aan de romp hoefde structureel niets
meer gedaan te worden. Het glasweefsel dat 8 jaar geleden in Turkije was
aangebracht zat er nog perfect op. Mast
Jachtschilders uit Drachten heeft de
romp boven en onderwater strak geplamuurd en de romp schitterend gespoten. Al het blanke lakwerk is ook door
Mast Jachtschilders gespoten, zowel
binnen als buiten.
De gehele elekrische installatie is verzorgd door Jongkind scheepstechniek
uit Medemblik De motor is een Yanmar
75 hp geworden, geinstalleerd door
Aqua Sport uit Hoorn.
Op 17 mei 2001 was Zwerver II klaar
voor haar nieuwe leven als klassiek
wedstrijdjacht, wat gevierd werd met
een feestelijke wederdoop in de KRZV
de Maas in Rotterdam. Inmiddels heeft
ze er al behoorlijk wat wedstrijden opzitten en met bijzonder goede resultaten,
van de Fastnet tot de America’s Cup
Jubilee.
Zwerver II is het levende bewijs van het
feit dat klassieke schepen niet met klassieke methodes gerestaureerd hoeven
te worden om haar klasse en stijl te
behouden.

cases

DE RESTAURATIE
In oktober 1991 was men in Turkije al
begonnen met de restauratie van de
romp. Nadat de verflagen waren verwijderd zijn alle naden van de 36 mm dikke
Honduras mahonie romp uitgefreesd
met behulp van een lamellofreesmachine. Vervolgens zijn alle naden dichtgelijmd met mahonie houten latten en

SPABOND 120.
Nadat de romp geheel vlakgeschuurd
was, is de romp bekleed met glasweefsel (RE 301). In deze warme omstandigheden is gelamineerd met AMPREG 20
ultra slow harder.

afgefineerd met sperfineer en verlijmd
met SP106. De rest van de binnenbetimmering is uitgevoerd in Sipo mahonie, alle verbindingen zijn verlijmd
met SP 106 en het blanke houtwerk is
3 maal gecoat met Spacote 320. De
vloeren en dieseltank zijn gemaakt door
Ceilidh Composite in Hellevoetssluis.
De vloeren bestaan uit 12 mm schuim,
waarop carbonweefsels en eikenfineer
is gelamineerd.
Voor de dieseltank zijn de sterkte en
constructie door SP Technologie berekent.

Epoxy leent zich uitstekend voor het
repareren, restaureren of renoveren van
houten schepen. De constructie wordt
stijver en sterker dan ooit tevoren. Een
optimaal resultaat is echter bijzonder
afhankelijk van een aantal zaken:
A	Houtvochtigheid (max. 12%)
B
De staat van het hout

C
Vettigheid (vervuiling) v/h hout
We lichten een aantal zaken toe:
REPAREREN NADEN & SCHEUREN
•Kleine naden en scheuren iets breder
maken door ze uit te schrapen met een
drie- kantschraper of door ze uit te frezen op 2/3de dikte van het hout (schoon
lijmvlak).
•Ontvetten met Solvent A.
•Naden en scheuren voorstrijken met
een SP106 mengsel.
•Verdikte hars maken (opdikken van
SP106 met een mengsel microfibers en
silica tot dikke plamuur).
•Wanneer het te behandelen deel hout
blank dient te blijven, dan kan ook houtschuursel of houtpigment als kleurmiddel gebruikt worden, zodat de houtkleur
kan worden benaderd.
•De voorbehandelde naden of scheuren
met behulp van een plamuurmes opvullen en goed gladstrijken om het schuren tot een minimum te beperken. Op
deze manier kunnen bijvoorbeeld ook
gescheurde zijzwaarden en roerbladen
gerepareerd worden.
•In de uitgefreesde naden kunnen ook
latten van dezelfde houtsoort gelijmd
worden, hetgeen een mooi en praktisch

onzichtbaar resultaat oplevert. Deze
laatste methode wordt vooral toegepast
bij oude houten gangenboten die openstaan, lekken en hun verband verloren
hebben.
•Wil men de naden authentiek zwart
houden dan kan men de latten 2 mm
laten inspringen en de naad verder uitvullen met een opgedikt epoxymengsel
(SP106 of reeds ingedikte Spabond370)

dat met pigment zwart is gemaakt.
REPAREREN HECHTHOUT & FINEER
Wanneer de bovenste laag van het
plaatmateriaal losgelaten heeft of bol
staat, dan kan men het volgende doen:
•Het fineer op de losgelaten plekken
insnijden met een scherp mes en het
hout goed laten drogen.
•Een mengsel SP106 met behulp van
een injectiespuitje onder de losgelaten
delen aanbrengen.
•Daarna plastic folie op de plek te leggen zodat de gewichten die voor het
aandrukken dienen niet vast gaan zitten
(plastic hecht niet aan epoxy!). Zorg
ervoor dat de fineerlaag weer volkomen
vlak aan ligt, voordat de gewichten er
opgezet worden.
•Indien er al een gedeelte fineer of bovenlaag weg is, dat gedeelte schuren,
ontvetten (Solvent A) en na voorstrijken
vlakplamuren met een mengsel van SP
106, microfibers of microballoons in
combinatie met sillica.
VERVANGEN VAN VERGANE DELEN
Indien houtrot niet door en door is dan
die plekken wegsteken tot het gezonde
hout wordt bereikt.
•Ontvetten met Solvent A.
•De plekken voorstrijken met een
mengsel SP106 en dit even laten intrekken (door verwarmen met een föhn trekt
de epoxy dieper in het hout).
•Nieuwe epoxy aanmaken die wordt
verdikt met microfibers en silica tot een
plamuur is verkregen. Met deze plamuur
de uitgestoken voorbehandelde plekken
opvullen. Bij diepe gaten kan het nodig
zijn deze in twee fasen op te vullen
omdat bij een grote hoeveelheid epoxyhars in één keer te veel warmte wordt
ontwikkeld (exotherme reactie).
•Het geheel zo glad mogelijk afwerken,
dat spaart later een hoop schuurwerk.
INZETTEN VAN SPANTEN OF NIEUWE DELEN
Het inzetten van nieuwe delen of
gangen met behulp van het SP106
epoxysysteem is vrij eenvoudig doordat
de nieuw in te zetten delen niet exact
pas gemaakt hoeven te worden. Naden
en kieren kunnen met het opgedikte
harsmengsel dichtgeplamuurd worden.
Moeten spanten vernieuwd worden in
een romp met extreme rondingen dan
kan dit gedaan worden door middel van
lamineren. Het spant wordt dan opgebouwd uit latten van ~5 mm dikte, met
een breedte die afhankelijk is van de
oorspronkelijke spantmaat.

•Ontvetten met Solvent A.
•De eerste lat inlijmen door zowel de
latten als romp met SP106 in te smeren.
•Is de romp niet helemaal glad dan het
mengsel opdikken zodat alle oneffenheden en ruimten opgevuld worden.
•De lat aandrukken met korte schroeven aan de huid of indien mogelijk door
te stempelen.
•De volgende dag schroeven verwijderen en verder gaan met de tweede
en derde lat tot het spant de gewenste
dikte heeft.
•Altijd beide lijmvlakken insmeren!
INGEWATERDE KIELBALK
Wanneer een kielbalk rotte plekken vertoont dan kunnen niuewe delen ingezet
worden.Anders wordt het wanneer het
hout zacht is geworden door inwateren.
Men kan dan als volgt te werk te gaan:
•Gaten boren van minimaal 20mm tot
40mm diep, tot redelijk gezond hout.
•Wanneer het hout niet voldoende
droog is, dit goed laten drogen.
•Ontvetten met Solvent A.
•SP106 aanmaken en opdikken met
silica tot een slap, romig mengsel is
verkregen. De gaten hiermee vullen;
handig hiervoor zijn injectiespuiten of
lege kitkokers.
•Bij diepe gaten het vullen in 2 of meer
fasen uitvoeren, met tussenpozen van
ca. 2 uur. Zou men in één keer vullen,
dan bestaat de kans dat de epoxy zeer
warm wordt, de zgn. exotherme reactie.
NB.: het aantal gaten is afhankelijk van
de staat waarin het hout verkeert.
AFWERKEN REPARATIES
Na 24 uur kunnnen reparaties geschuurd worden en kan er begonnen
worden met de werkzaamheden die het
hout beschermen tegen indringen van
vocht. Zie blz 37: Coaten met SP epoxy
IS EEN ANDERE EPOXY GESCHIKT?
•Handipack is ‘n snellere variant van de
SP106 die wordt gebruikt voor kleine reparaties. De 375ml verpakking is compleet met doseerpompjes. De bijpassende Ancillary Kit bevat vulmiddelen
(microfibers, microballoons en sillica),
een stukje weefselband, mengbekertjes,
roerhoutjes (fillets), handschoenen en
kwastjes.
•Maar ook andere (oplosmiddelvrije)
epoxies zoals Spacote 320, Spabond
370/540, Ampreg 21 kunnen worden
gebruikt. In een aantal gevallen zijn
deze zelfs aan te bevelen! Let hierbij
goed op de minimum verwerkingstemperaturen!

OPKNAPPEN VAN BIJV. EEN 16 m2
•“Hoe kan ik mijn 16m2 of Vrijheid met
epoxy behandelen, zodat ik er weer
jarenlang plezier van heb en minder
onderhoud?”
•“Moet de boot dan binnen en buiten
helemaal kaal?”

onzichtbaar, zodat de romp toch blank
gelakt kan worden (gebruik hiervoor
Spacote 320 met langzame harder).
•Na uitharden goed schuren (eindigen
met korrel 180), stofvrij maken, ontvetten met Solvent A.
•Beginnen met coaten. Zie Coaten met
SP epoxy.

•“Moet het hout dan kurkdroog zijn?”
Vochtgehalte hout: Het hout mag
maximaal 12% vocht bevatten. Hoe
droger het hout, des te beter zal de
epoxy impregneren. Het hout zal echter
over het algemeen nooit minder dan 8%
vocht bevatten.
ALGEMENE WERKBESCHRIJVING:
Buitenzijde:
•Buitenkant kaalmaken m.b.v. een föhn
en goede, hardstalen, scherpe schrapers.
•Wanneer de naden tussen de latten
opengetrokken zijn, deze iets openhalen
met de punt van een driekantschraper
of stanleymes, zodat er een schoon
lijmvlak ontstaat. Indien mogelijk een
hard (gevouwen) stuk schuurpapier
erdoorheen halen.
•De opengehaalde naden stofvrij maken
en ontvetten met Solvent A.
•De naden voorsmeren met SP106 en
opvullen met een mengsel SP106 en
microfibres. Wanneer de boot bovenwater blank moet blijven de epoxy met
houtschuursel of houtpigment op kleur
brengen. Overtollig epoxy meteen weghalen.
•Wanneer er in het onderwaterschip
zwakke plekken aanwezig zijn, dan verdient het aanbeveling een 300 grams
glasweefsel (RE301) aan te brengen. Dit
kan vanwege de beperkte afmetingen
ook met SP106. Indien wenselijk kan
bovenwater een 100 grams weefsel
(RE100) worden aangebracht; dit is

Binnenzijde:
Vanwege de beperkte bereikbaarheid
van de binnenkant kan volstaan worden
met het behandelen van het gedeelte
onder de vlonders en in voor- en achteronder tot zover men er bij kan komen.
Dat zijn ook de plekken, waar wat
water kan blijven staan. De zijkanten
zullen nooit lang met water in aanraking
komen, dus is er onvoldoende tijd om
binnen te dringen.
•Het te behandelen gedeelte kaalhalen
en schuren met korrel 100.
•Ontvetten met Solvent A.
•Aan de binnenkant lijstverbindingen
maken langs alle spanten en kielbalk,
zodat daar nooit meer water onder kan
komen. Bovendien wordt de romp daar
veel sterker en stijver door.

•Nadat de lijstverbindingen aangestijfd
zijn (net plakvrij) kan met SP106 gecoat
worden (min. 2 lagen).
•Tweede laag SP106 aanbrengen als
de eerste net plakvrij is. Deze tweede
laag kan men eventueel inkleuren met
pigment zodat er na coaten geen afwerklaag meer overheen hoeft. Voor aanbrengen afwerklaag (2-componenten
lak) moet worden geschuurd (korrel180).
Bij dit werk aan de binnenzijde is het
praktisch vak voor vak te werken.
De binnenzijde kan uiteraard ook gecoat
worden met één van de andere systemen Spacote 320 (werkwijze zoals bij
SP 106), Eposeal 300. Voorafgaande
aan Spacote 320 en Eposeal 300
moeten de lijstverbindingen (SP 106)
en gevulde kieren worden geschuurd.
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TIP: VEILIGHEID BIJ HET MENGEN
SP is blijvend producten aan het ontwikkelen die voorzien in veiligere werkomstandigheden. Goed voorbeeld
is de nieuwe lamineerhars Ampreg22 (zonder DDM(MDA) of Phenol) en adhesives in Mixpac400 cartridges met
statische mixer. Veiligheid begint uiteraard in de werkplaats. Mengen van epoxy en toevoegen van vulmiddelen
zijn twee handelingen die de aandacht verdienen en die simpel veilig kunnen worden uitgevoerd. Gelet moet
worden op de dampen van harders, epoxyspetters bij het roeren en stofdeeltjes van de vulmiddeltoevoegingen.
Maak bijvoorbeeld een vaste plaats in de werkplaats met een doorzichtige overkapping (vergelijkbaar met een
zuurkast) en monteer een eenvoudige afzuiging met filterdoek (afzuigkap). Harderdampen, spetters en stofdeeltjes bij aanmaken epoxy blijven dan buiten direct bereik van degenen die ermee werken.

HET LEGGEN VAN EEN NIEUW TEAKDEK
TEAKLATTEN
Voor een epoxy gelegd teakdek met
zwarte epoxy-naden is de randvoorwaarde dat de teaklatten hooguit 7mm
dik en 36mm breed zijn. Bij bredere
latten vermindert de toegestane dikte
(bijv. 6mm en 40mm / 5mm en 50mm).
Het voordeel t.o.v. rubber-compounds is
een gegarandeerd lekvrij dek dat volledig beschermd is door de epoxy. Rubbercompounds kunnen na verloop van
jaren toch wat uitdrogen, langs de teakdeeltjes losraken en in het ergste geval
lekkage veroorzaken. Voor zwaarder
uitgevoerde teakdekken kan met enkele
sterkere Spabonds worden verlijmd. De
nieuwste Spabond 370 is een speciale
lijm voor Teakdekken.
VOORBEHANDELEN ONDERGROND
STAAL
Het stalen dek dient van alle verflagen
en roest te worden ontdaan. Het dek
moet zo kaal mogelijk worden gemaakt,
bij voorkeur moet deze gestraald worden. Laat het straalbedrijf meteen na
het stralen een epoxyprimer aanbrengen. Deze moet u voor het verlijmen
opruwen met korrel 100. Op een stalen
ondergrond is een hechhouten onderdek aan te raden. Niet alleen verdeelt
deze plaat alle krachten ten gevolge van
werking van het staal bij temperatuurwisselingen; het biedt tevens de mogelijkheid om de teaklatten met tijdelijke
schroeven te fixeren (klemmen).
POLYESTER
Een antislip-profiel in het polyesterdek
dient geheel te worden weggeslepen;
het oppervlak dient zo strak mogelijk te
worden. Gladschuren met korrel 100.
Op polyester kunnen rechstreeks de
teaklatten worden verlijmd! Ook hier
heeft een dun hechthouten onderdek
echter wel praktische voordelen wat betreft het tijdelijk vastzetten van de latjes.
HOUT
Op een houten dek kunnen de latten
direct gelijmd worden. Zorg ervoor dat
de ondergrond vlak is en naden en
scheuren zijn afgeplamuurd met SP106
(opgedikt met microfibers). Eventuele
kuilen kunnen hier ook mee worden afgestreken. Na 24 uur kan dit geschuurd
worden met korrel 100 alvorens te gaan
lijmen. Als bij restauratie van een oud
teakdek het oorspronkelijke onderdek
wordt gebruikt, let dan goed op dat
deze goed droog is (max 12% vocht)!
en er (bij hechthout) geen sprake van

delaminatie is!
LIJMEN VAN HECHTHOUTEN ONDERDEK
Op een bestaand houten dek, of over
een bestaand teakdek heen kan het
nieuwe onderdek met SP106 worden
verlijmd. Lijmt men rechtstreeks op
polyester of staal, dan dient men
Spabond 370 te gebruiken. Deze is na
uitharding nog enigzins elastisch en kan
daardoor de verschillen in uitzetting van
hout, staal en polyester opvangen.
Werkwijze:
•Bereid ondergrond zoals omschreven.
•Stofvrij en schoon maken met Solv. A.
•Hechthout (bv. 7/8 mm) schuren met
korrel 100, stofvrij maken en ontvetten
met Solvent A.
•Voorsmeren met epoxy. Waneer gelijmd wordt op hout (spanten, oud teakdek) voor- smeren met SP106; op staal
en polyester hechthout voorsmeren met
de Spabond!
•Breng op het dek een egale laag ingedikte epoxy aan. Opdikken met microfibers of op staal & polyester de reeds
ingedikte Spabond 370 gebruiken.
•Plaats hechthout en begin met vastzetten (schroeven, popnagels of gewichten) in het midden van de hechthoutplaat en werk naar buiten toe. Op deze
manier is men er zeker van, dat overal
lijm aanwezig is.
•Smeer vooral tussen de hechthouten
platen onderling en op alle kopse kanten goed in en breng tussen de naden
ingedikte epoxy aan.
LIJMEN VAN TEAKLATTEN
Wanneer men de teakhouten latten op
het houten onderdek gaat lijmen, dan
is SP106 de meest geschikte lijm. Lijmt
men rechtstreeks op polyester of staal,
dan dient men Spabond 370 te gebruiken (bij teakdekken op staal wordt
een onderdek aanbevolen). SP106 en
Spabonds zijn dusdanig sterk dat het
gebruik van schroeven overbodig is.
Werkwijze:
•Schuur en ontvet het hechthout en de
teaklatten (lijmvlak) met korrel 100.
•Ontvet alles met Solvent A.
•Smeer de lijmvlakken goed in met de
epoxy zodat bij aandrukken er duidelijk
epoxy wordt
weggeperst. Is
de ondergrond
(bijv. een oud
dek) oneffen, dik dan

de epoxy in met microfibers en breng
deze op het dek aan.
•Om de latten op 4mm. gelijke afstand
van elkaar te lijmen kan men perspex
plaatjes van ± 3x3 cm en 4mm. dik gebruiken, die men dan
rechtop neerzet.
•Om de gelijmde
latten aan te drukken
(echt klemmen is met
epoxylijm niet nodig)
of te buigen worden
perspex-plaatjes van
± 7x4 cm gebruikt
met in het midden een schroefgaatje.
Over twee latten heen zet men zo’n
plaatje vast met een schroefje in de
naad op ± 25cm. afstand van elkaar.
De latten zelf worden dus niet vastgeschroefd. Bij rechte latten kan men ook
gewichten gebruiken, bijv. zandzakjes;
hieronder wel plastic leggen om vastlijmen te voorkomen.
•Overtollige lijm direct weghalen.
•Na ± 8 uur bij 21°C kunnen de plaatjes
worden losgemaakt en epoxyresten
worden weggeschraapt met een rechthoekig geslepen schraper onder voorzichtig verwarmen met een föhn.
VULLEN VAN DE NADEN
Hiervoor gebruikt speciale dekrubbers,
maar het kan in bepaalde gevallen met
Spabonds waaraan zwart
pigment (<10%) is toegevoegd, zodat het mengsel
diep zwart is. Met name
bij gelakte dekken (Houten
Speedboten/ Zweedse motorboten) is het naden vullen met epoxy voor de hechting van de
lakken een must.
VULLEN MET EPOXY:
•Schraap met een gebogen 4mm beiteltje of speciaal geslepen schraper de
naden schoon.
•Maak naden stofvrij en plak eventueel
de teakdeeltjes af met breed plakband.
•Maak Spabond 370 zwart en spuit
deze in de naden. Gebruik hiervoor een
lege spuitkoker of een puntzak
Tip: verlijm allereerst in de overgebleven
schroefgaatjes cocktailprikkers en breek
(steek) deze recht af zodat bij het vullen
in de schroefgaatjes geen luchtinsluitingen ontstaan.
•Zwarte epoxy uit laten harden en de
overtollige zwarte epoxy met een föhn
iets verwarmen en met een schraper
weghalen.
•Met een goede bandschuurmachine

LIJSTVERBINDING OF FILLET
De lijstverbinding of fillet is de meest
economische en eenvoudige manier om
2 delen te verbinden die haaks of bijna
haaks op elkaar staan, zoals dwarsschotten, spanten, wrangen en andere
delen van interieuren en constructies.

Gebruik voor fillets in houtconstructie
SP 106, (Spacote 320) of Handipack.
Gebruik voor fillets bij combinaties van
materialen (hout op staal, aluminium,
staal op staal e.d.) en in composietconstructies

De fillet is een doorlopende vulling van
een opgedikt harsmengsel, aangebracht
in de hoek tussen de twee te verbinden
delen. De fillet vergroot het aanhechtingsoppervlak van de lijmverbinding en
dient als een structureel verbinddeel.
Wanneer dit op de juiste wijze gebeurd,
zijn schroeven (die ongewenste lokale
spanning introduceren) overbodig.
Lijstverbindingen kosten een fractie van
de tijd in vergelijking met conventionele
methoden en het resultaat is sterker en
beter, ook gezien het feit dat er nooit
vocht onder de verbinding kan komen.
Lijstverbindingen zijn ook ideaal om
oude houten boten te versterken en het
verband te herstellen door deze toe te
passen langs spanten en wrangen.

Spabonds
• Maak epoxy aan en verdik deze met
vulmiddelen (100% staat voor het volume van de aangemaakte epoxy).
Hoge Dichtheid:
100% microfibers
+70% silica (volume)
Lage Dichtheid:
250% glassbubbles
+70% silica (volume)
250% microballoons
+70% silica (volume)
• Breng de lijstverbinding aan.
Spatel de epoxyvulling in de verbinding.
Door gebruik te maken van een ronde
spatel wordt de epoxy mooi aangedrukt
en afgestreken. Veelgebruikt worden
houten tongspatels, ronde plamuurmessen of voor de specifieke radius rondgeschuurde latjes. Plastic en metalen
gereedschappen hebben de voorkeur
omdat deze eenvoudig te reinigen zijn.
Met de hoek waarin de spatel gehouden
wordt kan ook de radius van de lijstverbinding worden aangepast.
Tip: doe de epoxy in plastic dropzakken,
knip het puntje af, en breng hiermee de
epoxy aan.

Al doende zal men overigens ontdekken
dat er in een boot heel veel plaatsen zijn
waar een fillet toegepast kan worden
om de constructie te verbeteren. De
grootte en sterkte van de fillet is afhankelijk van de plaatdikte van het te verlijmen materiaal en de constructiefunctie.
Hierbij kan worden gekozen voor een
fillet met hoge dichtheid (sterk) of een
lage dichtheid (cosmetisch).

• Werk de verse fillet af. Haal na leggen
van de fillet meteen de epoxyresten weg
met een recht plamuurmes. Een holle
plastic pijp of lege kitkoker is hiervoor
ook handig. Ook kan na aanstijven van
epoxy worden nagekwast met onverdikte hars, voor een gladde finish.
Uiteraard kan tijdens het aanbrengen
van de fillet boven en onder met afplaktape de fillet netjes worden afgeplakt
(vergeet deze niet weg te halen voordat
epoxy is uitgehard!).
• Werk de uitgeharde fillet af. Indien de
fillet in zicht komt of deze niet scherp
mag zijn (bv. in kastjes) moet deze
netjes afgewerkt worden. Overtollige
epoxyresten voorzichtig wegschrapen
met een (rondgeslepen) krabber en
föhn. Daarna de fillet schuren (bv. met
een rondgevouwen stevig schuurpapier
of schuurpapier dat is verlijmd op een
rond schuurblokje).

Welke vulmiddelen?
• Sterkte (constructieve) toepassingen:
Gebruik een hoge dichtheid mix: deze
bestaat uit microfibers en evt. silica
voor de gladdere afwerking.
• (semi-) Cosmetische afdichting?
Gebruik een lage dichtheid mix: deze
bestaat uit microballoons (donkerbruin)
of glassbubbles evt. in combinatie met
silica (tegen wegzakken).
Opm.: glassbubbles hebben onderwater de voorkeur.
1) Aanbrengen epoxyhars

WERKWIJZE:
• Zorg dat het te verlijmen gedeelte geschuurd en schoon is en ontvet is met
solvent A (20 min. laten uitdampen).
• Strijk met onverdikte epoxy
het lijmvlak voor.

praktijk

Welke radius?
• Hoge dichtheid: 2,5 tot 3 x de houtdikte
• Lage dichtheid: 5 tot 6 x de houtdikte

2) Afsmeren
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3) Fillet (na bijwerken)

VERSTERKEN MET WEEFSELS
ALGEMEEN
Diverse glasweefseltoepassingen:
• De “woodcore” bouwmethode, waarbij
glasweefsels aan buiten- en binnenkant van
het houten kernmateriaal worden aangebracht (zie blz. 38).
• Het bekleden van de buitenkant van midzwaarden, zijzwaarden en roerbladen om ze
stijver en stootvaster te maken.
• Het bekleden van ‘n gangen- of lattenboot, romp-dekverbindingen, dekken en
kajuitdaken. Naden moeten overigens

GLASWEEFSELS
Glasweefsel is er in verschillende dikten
(gewicht per m2) en soorten en het is
afhankelijk van de toepassing welk type
men dient te gebruiken. “Crowsfoot”en “satin”-weefsel (een type keperweefsel) lenen zich uitstekend voor
het bekleden van ronde oppervlakken,
omdat ze heel makkelijk zonder plooien
en vouwen aangebracht kunnen worden. Deze weefsels zijn dicht geweven
en heel glad, zodat de afwerking (plamuren) ook minder materiaal en werk
vereist. De laagviscose Ampreg lamineerharsen zijn onontbeerlijk (met name
bij grotere oppervlakken).
De genoemde weefsels zijn iets duurder
dan gewone keper-(plain) en twill weefsels, maar daar staat tegenover dat ze
minder afwerking behoeven (plamuren).
RE100H4 wordt geheel doorzichtig, zodat de houtkleur intact blijft; ideaal voor
het versterken van o.a. blank gelakte
lattenboten en uiteraard voor elke houten ondergrond, die blank moet blijven.
RE301H8 is een 300 grams satijnweefsel, ideaal voor het versterken van
rompen. De structuur is fijn en kan met
kwastplamuur worden weggewerkt.

van tevoren dichtgelijmd worden met een
mengsel van SP 106 opgedikt met microfibres en silica of eventueel houtschuursel,
wanneer het een blankgelakte houten romp
betreft. In plaats hiervan kunnen er ook
smalle latten in de uitgefreesde (met bijv.
een lamellenzaag) naden gelijmd worden.
• Het versterken van lijmverbindingen en
kiel/rompverbindingen; hiervoor zijn er
speciale glasweefseltapes van 5, 10 of
15cm. breed.

RE295QH4 is een zeer plooibaar 300
grams weefsel, ideaal voor het versterken van ronde rompen (bijv. S-spanten).
Het is uitermate belangrijk, dat er een
zeer goede hechting hars-vezel-hout is
om de optredende krachten gelijkmatig
te verdelen over het hele systeem. Bij
slechte hechting zouden anders bij belasting de weefsels los kunnen komen,
waardoor het composiet snel zijn sterke
eigenschappen verliest.
				
LAMINEERHARSEN		
Er zijn 3 SP harssystemen, waarmee
glasweefsel gelamineerd kan worden
t.w.:
• SP106: dit wordt alleen aanbevolen,
wanneer er kleine stukjes weefsels
moeten worden aangebracht en men
toch al met dit harssysteem bezig is. De
viscositeit maakt het wat moeilijker om
het weefsel goed in te rollen.
• Spacote 320: wordt aanbevolen wanneer het hout blank moet blijven. Dit
is nl. een zeer heldere hars, waarmee
tegelijkertijd een goede laagdikte wordt
opgebouwd. Het mengsel heeft een
lage viscositeit, waardoor het
een uitstekende

• Het sterker en stijver maken van delen
van het schip, die aan zware belasting
onderhevig zijn.
• Het bekleden van stalen rompen, die
praktisch niet meer gelast kunnen worden.
• Het herstellen van sterkte van een polyester laminaat na bijvoorbeeld verwijderen
van gelcoats en een deel van het orginele
laminaat. (schillen, stralen). Bij veel osmosebehandelingen maken nieuwe weefsels
deel uit van de reparatie.

“wet out” eigenschap heeft.
• Ampreg: harssystemen met snelle,
langzame en standaard harder. Deze
wordt toegepast bij de bouw van o.a.
ultra moderne, lichte composietboten
met bijv. PVC-schuim als kernmateriaal.
Ampreg is ook uitermate geschikt voor
de bouwmethode met hout als kernmateriaal, de zogenaamde “woodcore
methode”.
VERBRUIK
De benodigde hoeveelheid hars is per
m2 glas ongeveer gelijk aan 1¼ x het
gewicht per m2 van het te gebruiken
weefsel (voor carbon en aramide gelden andere hoeveelheden). Dus voor
het aanbrengen van 1m2 RE301 heeft
men ongeveer 400gram hars nodig,
dit is inclusief het verlies aan hars, dat
achterblijft in de mengbeker en in de
kwast/roller (excl. extra schuurlaag en
primerlaag).

DE VOORBEREIDING
• De ondergrond schuren
(korrel 60 of 80).
• Zonodig laten drogen.
• Weefsels voorbereiden, op lengte
knippen en bijv. oprollen op stokken
(pvc pijpen).
HET AANBRENGEN
• Voor aanvang ontvetten met Solvent
A. Solvent 20 minuten laten uitdampen.
• De eerste laag lamineerhars aanbrengen (dringt in oppervlak).
• Eerste laag laten aanstijven tot deze
net niet meer plakt.
• Om tussentijds schuren te vermijden
verdient het aanbeveling om van tevoren te bepalen, welk gedeelte van het
oppervlak men in één dag in z’n geheel
kan afwerken. Is een laag eenmaal uitgehard, dan moet men weer schuren,
alvorens de volgende aan te kunnen
brengen.
• De tweede harslaag aanbrengen ter
breedte van het weefsel.
• Direct daarna hierin het weefsel van
boven naar beneden aanbrengen. Het
begin van de baan kan bovenaan onder
de stootrand vastgeplakt worden met
bijv. breed schilderstape, waarna het
weefsel naar beneden toe wordt afgerold en gelijktijdig in de kleverige hars
aangedrukt. Werk daarna vanuit het
midden van het weefsel met de vlakke
hand (handschoenen) en de roller alle
kreukels weg.
• Als de baan zo is aangebracht, dan

narollen met het harsmengsel tot het
weefsel doorzichtig is en alle luchtbellen
zijn weggestreken (een ontluchtingsroller of plamuurrubber zijn hiervoor
ideaal). Vermijd een teveel aan hars,
omdat dan het weefsel kan gaan “drijven”. Overtollige hars wegstrijken met
het plamuurruber.
• Op het weefsel kan meteen peelplie
aangebracht worden waarbij men op
dezelfde wijze te werk gaat als bij het
aanbrengen van het weefsel. Dit kan
ook in een later stadium (binnen de verwerkingstijd!) wanneer meerdere banen
weefsel aangebracht zijn.
• Gebruikt men geen peelplie dan is een
extra laag epoxy noodzakelijk. Dit om te
voorkomen dat bij het schuren de weefsels worden beschadigd. Breng deze
laag aan als het aangebrachte weefsel
net plakvrij is.
Zo kan men baan voor baan aanbrengen; aan te bevelen is om vanuit het
midden naar buiten toe te werken. Laat
elke volgende baan ± 5 cm. overlappen. RE295QH4 weefsel heeft hiervoor
een speciale dunnere rand van 5 cm.
Ook wordt deze overlap bij gebruik van
peelplie al wat afgevlakt, maar de overgangen kunnen ook de volgende dag
met een scherpe schraper worden weggeschraapt. Overhangend weefsel kan
men wegsnijden.

HET AFWERKEN
Minimaal 1 dag na het lamineren kan
worden begonnen met afwerken.
• Verwijder de peelplie van het weefsel.
• Wanneer u geen peelplie heeft gebruikt,
24 uur uit laten harden en het gehele oppervlak met korrel 100 (bij nat schuren
minimaal 48 uur) schuren.
• Plamuur oneffenheden zonodig bij met
Nautix Watertight, S’Fair 600 of zelfgemaakte plamuur.
• Breng onder de waterlijn een laag Nautix HPe aan. Deze is verwerkbaar met een
roller of kwast of kan worden gespoten).
Deze kwastbare plamuur is ook de hechtprimer voor 1-component verfsystemen,
waar de antifoulings onder vallen. De
lichte kwastplamuur HPe kan onder iedere ondergrond worden toegepast. Dus
ook wanneer er met een 2-componenten
lak wordt afgewerkt (waarbij in principe
geen hechtprimer nodig is). De schuurbaarheid en het vullend vermogen zorgen
voor een strakke ondergrond; de basis
voor hoogwaardig lakwerk.
Wil men het schip blank houden, dan
vervalt uiteraard de laag HPe. Na het
uitharden en zeer zorgvuldig schuren
met korrel 180, 2 lagen 2-Komponenten
UV lak aanbrengen; polyurethaan lak
met (dubbel) UV-filter. Een uitstekend
duurzame, langglanzende, sterke en niet
vergelende lak.

TIP: PEELPLIE
derd (de print van het weefsel heeft een
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polyamide) weefsel dat wordt gebruikt
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Het wordt aangebracht over de laatste
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Peelplie (scheurdoek) is een (nylon/

KANT-EN KLARE PLAMUUR EN
Er zijn een groot aantal goede epoxyplamuren in de handel.
Deze zijn geoptimaliseerd om in één keer grote laagdikte op
te brengen en hebben doorgaans een (redelijk) lange verwerkingstijd (Bijv. S’Fair600).
Er zijn echter goede redenen om zelf een epoxyplamuur
samen te stellen:
•U kunt vaak de epoxy gebruiken die u heeft staan.
•U kunt een plamuur maken met een zeer laag soortelijk
gewicht (~0,6 gr./cm3).
•U kunt door gebruik van verschillende harders zelf de
verwerkingstijd beïnvloeden, maar ook het gedrag van de
plamuur. Bij hoge temperaturen zal elk product “vloeibaarder”
worden. De standaard plamuur zou in zo’n geval kunnen gaan
“zakken”, terwijl uw eigen plamuur met slechts iets meer
toevoeging van het vulmiddel silica blijft staan. Ook verandert
de verwerkingstijd van standaard plamuur bij verschillende
temperaturen. U kunt simpelweg met een andere harder weer
een optimale plamuur samenstellen!
•U kunt kiezen voor een zachtere (lichtere en makkelijker
schuurbare) mix door meer lichte vulmiddelen toe te passen
(microballoons, glassbubbles). Of juist een hardere! (silica).
•Er kunnen kleurvariaties (glasbubbles, pigment) worden toe-

gepast wanneer er in meerdere lagen opgezet wordt, zodat er
bij schuren een indicatie is waar U zich bevindt.
De praktijk heeft uitgewezen dat omvangrijke plamuurklussen
perfect worden uitgevoerd, met het volgende recept:
Gemengde hoeveelheid epoxy: 450 gr.
microballoons:
		
125 gr.
colloidal silica:
		
11 gr.
Totaalvol.= 1 ltr (soortelijk gew. ~0,6 gr./cm3)
Verbruik = 1 ltr per m2 (1mm dik).
Houd hierbij rekening met het feit dat micro-balloons de
uithardingseigenschappen (potlife, geleertijd, verwerkingstijd)
ca. 5-7% versnellen!
Geclaimde nadelen: Aanmaken plamuur is veel werk en geeft
veel troep.
Handige Tip: Neem een lege (gereinigde) emmer met deksel
en maak hierin een gat voor de verfmenger (boormachine).
Meng de epoxy, giet deze in de emmer en voeg een deel
vulmiddelen toe. Mix deze met de hand. Voeg de rest van de
vulmiddelen toe, plaats het deksel en de verfmenger en meng
electrisch (niet te hoog toerental).

TIP: DIKKE LAGEN PLAMUREN
Aanbrengtip voor plamuurwerk waarbij een grote laagdikte vereist is:
Diepplamuren betekent vaak dat er
meerdere plamuurgangen worden toegepast. Breng de eerste laag plamuur
dik op met een grof getand plamuurmes. De plamuurlaag krijgt dan lange
groeven over het gehele oppervlak.

Laat deze uitharden tot hij schuurbaar
is. Het grote voordeel van deze methode is dat bij het strokend schuren
van het oppervlak, slechts de helft van
de plamuur geschuurd hoeft te worden
(topranden, niet de groeven)! Na het in
vorm schuren worden met een staalborstel de groeven opgeruwd en wordt de

tweede laag plamuur aangebracht (in
de groeven, bijvoorbeeld met een iets
andere kleurtint). Na uitharden kan het
geheel glad geschuurd worden en kunnen eventueel spuit- of kwastplamuren
( Nautix HPe) worden aangebracht voor
de “finishing touch”!

MAKEN VAN EEN WATER- EN DIESELTANK
Zelf een water- of dieseltank maken is
een eenvoudige manier om in uw schip
gewicht en ruimte te besparen. De
tanks kunnen namelijk naar believen in
de gewenste vorm worden gemaakt.
Voorzien van epoxycoatings heeft u
een perfecte tank die in het geval van
water, smaakloos water levert. De constructie kan op verschillende manieren
worden bewerkstelligd. In de tank
worden daarbij meestal slingerschotten aangebracht. De tank kan gemaakt
worden van hechthout of hardschuim
(divinycell), waarbij de romphuid kan
worden gebruikt voor één of enkele van
de zijden.

De werkwijze:
•Maak aan de hand van de vorm de
panelen voor de tank.
•Monteer de schotten en breng in alle
hoeken een lijstverbinding (fillet) aan.
Monteer de slingerschotten (indien aanwezig).
•Schuur deze en breng na verwijderen
van stof e.d. een aantal lagen epoxycoating, danwel glasweefsel aan.
•Zorg dat middels een aantal lagen
epoxy een glad en dicht oppervlak ontstaat. (ca. 800 mU)
•Schuur deze epoxylaag en breng 1
laag speciale watertankcoating, danwel
dieseltankcoating aan.
•Monteer de bovenplaat als laatste met
zonodig een inspectiegat. Bekleed deze
eerst met glasweefsel (zonodig) en de
betreffende coating voor de montage.

•Bekleed de hoeken (indien aanwezig)
of naden met een strook glasband en
coat de buitenkant (evt. met pigment
voor de kleur).
Voor grotere tanks is het vaak noodzakelijk alle schotten te bekleden met
glasweefsel (bij schuim altijd!). Verreweg het eenvoudigst is om deze eerst
te bekleden met glasweefsel voordat
er iets gemonteerd wordt. Tip: gebruik
hiervoor Peelplie zodat de schotten
later niet meer hoeven worden geschuurd. Monteer vervolgens met fillets
en volg de verdere stappen.

Enige vorm-voorbeelden

praktijk
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COATEN MET SP SYSTEMS EPOXY
Met een epoxycoating kan hout immuun
voor vochtindringing worden gemaakt.
In alle vochtige omgevingen hebben
SP epoxy-coatings bewezen levensduur
te verlengen en onderhoud aanzienlijk
te verminderen.
Om te beginnen is het niet noodzakelijk
het hele schip binnen en buiten van een
epoxycoating te voorzien. Het verdient
wel aanbeveling de meest kwetsbare
plaatsen, waar water kan blijven staan
en kops hout,
te behandelen.
Bij oude boten is over het algemeen
het kaalmaken van het hout het meest
tijdrovende van de gehele behandeling.
Het hout dient zo kaal mogelijk te
worden gemaakt, minimaal 90% van
de oude verflagen moeten worden
verwijderd.
Verf of lak, die in naden is getrokken
zo goed mogelijk wegschrapen met
scherpe hardstalen driekantschrapers.
Slijp voorafgaande aan het kaalmaken
een aantal schrapers scherp. Als de
schraper gaat ‘uitglijden’, een nieuwe
kant nemen omdat het risico op diepe
hakkels in het kale hout toeneemt. Met
goede schrapers en evt. de hulp van
een goede hetelucht-föhn kan deze
‘klus’ redelijk snel geklaard worden.
Het kale hout moet goed drogen (max.
12% vocht). Opm: geschilderd hout
droogt slecht, begin dus altijd eerst met
kaalhalen.
TIP: een indicatie van vocht in hout. Plak
een stukje plastic folie met tape luchtdicht tegen het kaalgemaakte hout, verwarm dat met föhn. Beslaat de folie, dan
is er nog teveel vocht aanwezig. Blijft de
folie helder dan kan men er vanuit gaan
dat het droog is.

HOEVEEL LAGEN WORDEN MINIMAAL AANBEVOLEN?
Oplosmiddelhoudend Eposeal 300:
Hechthout 8-10 lagen, massief 6-9 lagen.
Oplosmiddelvrij SP 106 / Spacote 320:
Hechthout 2-3 lagen, massief 3-4 lagen.
Let op: Bij lastige houtsoorten als Teak,
eiken e.d. verdient het aanbeveling de
Eposeal 300 in 2 lagen als primer te gebruiken. Deze hechtlaag moet 5 dagen
uitharden alvorens verder kan worden
gegaan met een oplosmiddelvrije coating (SP 106 / Spacote 320).
AANBRENGEN VAN COATINGS
Algemeen is het bij het coaten van hout
raadzaam te starten bij een hoge temperatuur (20°C) en te zorgen dat hout
en epoxy warm zijn. Neemt tijdens het
werken de temperatuur steeds verder
toe dan is er kans op blaasvorming door
het uitzetten van lucht die aanwezig is in
het hout. Beter is het als de temperatuur
tijdens de werkzaamheden iets afneemt.

AANBRENGEN VAN EPOSEAL 300
Op één dag kunnen 6-8 lagen worden
aangebracht. Met een potlife van 24
uur kan een ruime hoeveelheid epoxy
aangemaakt worden. Eposeal 300
heeft een vrij grote tolerantie ten aanzien van omgevingstemperatuur en
vochtigheid. Een temperatuur vanaf
15°C wordt aanbevolen. Eposeal 300
wordt dun opgebracht en bij 20°C kan
elke 30 minuten een nieuwe dunne laag
kan worden opgebracht. Daarnaast is
Eposeal 300 overschilderbaar tot 24
uur!
Werkwijze:
• Houtwerk schuren met korrel 100
(blank werk handmatig met de draad
mee naschuren zodat er geen schuurkringen van machines aanwezig zijn).
• Ontvetten met Solvent A.
• Eerste laag aanbrengen (kwast, roller).
Als deze ruw wordt door opgewerkte
houtvezeltjes, dan na ongeveer twee uur
licht schuren, zodat de volgende lagen
achter elkaar, zonder verder schuren,
kunnen worden aangebracht.
• De volgende lagen Eposeal 300
aanbrengen wanneer het oppervlak
net droog aanvoelt (30 min. bij 20°C) .
• Minimaal vijf dagen laten uitharden.
• Schuren met waterproof 180 of grijs
schuurpapier 180.
• Goed afnemen met Solvent A voor
aflakken (2-component UV lak).

COATEN MET SP106
(3 á 4 lagen)

BENODIGDHEDEN VOOR COATEN
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Epoxy coatings kunnen worden opgebracht met kwast en/of roller.
Let erop dat de rollers kortharig zijn zodat hier niet te veel epoxy in gaat zitten
(die net als bij epoxy in een pot warm
kan worden en geleert).
Naast mengbekers zijn ook bij kwasten
rolbakken nodig, zodat de epoxylaag
dun is en zijn warmte goed kwijt kan.Op
deze manier blijft de epoxy het vloeibaarst (geleert langzaam) en vloeit het
mooiste uit.
Bij de oplosmiddelhoudende coating
controleren of de rollers geschikt zijn.

Werkwijze:
• Houtwerk schuren met korrel 100.
Blank werk handmatig met de draad
mee na-schuren zodat er geen schuurkringen van machines aanwezig zijn.
• Ontvetten met Solvent A en 20 minuten laten uitdampen.

Zorg dat SP106 componenten en het te
bewerken hout op temperatuur zijn.

Mengen SP106: maak kleine hoeveelheden SP106 per keer aan. Bij gebruik gecalibreerde pompsets ca. 3 x
pompverhouding**).
Meng componenten gedurende 1 minuut grondig (let op randen & bodem), en
breng over in platte ondiepe bak.
• Eerste laag aanbrengen (kwast, roller).
Nieuwe lagen aanbrengen:
Nieuwe lagen aanbrengen zodra dit
praktisch mogelijk is en de eerste
laag niet wordt meegetrokken in het
aanbrengproces. Algemeen: laat vorige
laag drogen tot deze net niet meer plakt
(bij druk zal een vingerafdruk achterblijven / tack off). Bij 23 graden 2 – 2,5
uur met snelle harder. Geen nieuwe
laag aanbrengen wanneer dit tack off
stadium al is overschreden!
Aanbevolen 3 á 4 lagen

COATEN MET SPACOTE 320
Deze coating wordt voornamelijk
door werven gebruikt omdat een
goed gecontroleerde werkruimte
noodzakelijk is. Met 320 kan met
slechts 2-3 lagen een dikke coating
worden aangebracht voor een robuust

AFWERKEN MET 2K UV LAK

Tussen de lagen dient bij 20°C ca. 1,5-2
uur worden aangehouden (fast harder)
en er dienen kleine hoeveel-heden
(3-4 pompjes) aangemaakt te worden
(i.v.m. potlife en geleren). Voorafgaande
aan het aflakken dient men zich ervan
te verzekeren dat er geen waslaagje
(amine blush) is ontstaan. Nat schuren
met een warm sopje wordt dan ook
aanbevolen (na min. 48 uur).

Een transparante epoxycoating is
primair bedoeld om een degelijke bescherming te bieden aan de ondergrond
(hout of anders). Om de Epoxy tegen
langdurige blootstelling aan zonlicht
(UV) te beschermen moet deze afgelakt
worden met een 2-componenten lak die
een goed (liefst dubbel) UV filter bevat.
Dit draagt bij en is noodzakelijk voor
een langdurig schitterend resultaat.

Zorg dat SPACOTE 320 componenten
en het te bewerken hout op temperatuur zijn.
Mengen Spacote 320: maak kleine
hoeveelheden SP320 per keer aan. Bij
gebruik gecalibreerde pompsets ca. 3
x pompverhouding**). Meng componenten gedurende 1 minuut grondig (let
op randen & bodem), en breng over in
platte ondiepe bak.
Werkwijze:
• Houtwerk schuren met korrel 100.
Blank werk handmatig met de draad
mee na-schuren zodat er geen schuurkringen van machines aanwezig zijn.
• Ontvetten met Solvent A en 20 minuten laten uitdampen.
• Eerste laag aanbrengen (kwast, roller).
• De volgende lagen Spacote 320
aanbrengen wanneer het oppervlak
net plakvrij is (voelt droog aan, maar
laat vingerafdruk achter).
• Minimaal 48 uur laten uitharden.
• Schuren met waterproof 180 (en een
sopje) of grijs schuurpapier 180.

• Goed afnemen met Solvent A voor
aflakken (2-component UV lak).
AFLAKKEN
Op epoxy kan rechtstreeks met
een 2-componenten UV lak worden
gewerkt. De 2-componenten aflak kan
tevens als schakellaag worden gebruikt
wanneer u toch wilt aflakken met een
jachtlak (1-component).
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ONDERHOUD
Als op hout een goede coating is
aangebracht, en aandacht is besteed
aan eventuele vochtinwerking bij naden, verbindigen en aansluitingen, is de
epoxy coating in principe een langdurig
blijvende beschermingslaag.
Zoals omschreven is de UV lak de
laag die de epoxy beschermt tegen
inwerking van UV, en zal het onderhoud
erin bestaan dat deze laag regelmatig
(afhankelijk van de UV belasting) moet
worden vernieuwd.
Alleen de lak wordt grijs (mat) geschuurd waarna deze wordt vernieuwd.
(informeer bij de leverancier van de UV
lak).
Tot op het hout kaalhalen behoort bij
een goede behandeling langdurig tot
het verleden.

praktijk

**) Ook al kan de aangemaakte hoeveelheid binnen de potlife worden
verwerkt (15-20 minuten bij 20 C) toch
zal het laatste deel van het mengsel
al geleren. Dan is door de hogere
viscositeit het risico op luchtinsluiting
(door bv. rollen) groter. In mohair rollen
maar ook in kwasten zal de hars tevens
gaan geleren. Reinig deze tussentijds (druk hars uit vachtrol) of gebruik
regelmatig nieuwe rolletjes/kwasten.

eindresultaat.

WOODCORE
Wat is Woodcore?
De Engelse term Woodcore betekent
‘houten kern’. De basismaterialen
voor Woodcore zijn hout, epoxyhars
en glasweefsel (of carbon /aramide).
Het uiteindelijke resultaat is een composietmateriaal, waarbij de positieve
eigenschappen van het ene materiaal
de tekortkomingen van het andere
opheffen.
Hout
Veelal wordt western red cedar gebruikt,
een lichte, duurzame houtsoort, uitstekend geschikt om een romp in elke
gewenste vorm te bouwen.
Epoxyhars
Epoxy wordt gebruikt voor het verlijmen
van het hout en het wapeningsweefsel.
Het sluit het hout tevens af voor zuurstof en vocht.
Glasweefsel, Carbon of Aramide
Als wapeningsmateriaal worden glas-,
carbon en aramideweefsels toegepast
om het hout een grote weerstand tegen
beschadigingen te geven.
Woodcore is geen hout-epoxy
Wat is het verschil tussen een Woodcore schip en een schip gebouwd in
hout-epoxy?
Bij een hout-epoxy schip is het hout
bepalend voor de sterkte van het schip.
De epoxy zorgt voor een duurzame
verlijming en een lange levensduur. De
eigenschappen en het uiterlijk van een
houten schip blijven behouden. Het
onderhoud is echter veel makkelijker en
minder tijdrovend dan bij hout.
Bij een Woodcore schip vormt het
hout slechts de kern en de vorm. Vaak
worden lichtere houtsoorten gebruikt en
wordt de sterkte bepaald door de combinatie van het hout, de epoxyhars en
de weefsels. Door deze combinatie van
materialen ontstaat een nieuw composietmateriaal: Woodcore!
Woodcore en houtrot
Hout is prachtig materiaal voor de jachtbouw. Nadeel van hout is dat het kan
rotten. Ideale condities voor de schimmels die het hout dan aantasten zijn een
houtvochtigheid van minstens 20% en
een voldoende hoge temperatuur. Ook
zuurstof en natuurlijk het hout zelf als

‘voedsel’ zijn voorwaarden voor rot. Zijn
alle vier de voorwaarden aanwezig, dan
kan de houtrot toeslaan.
Afgesloten
Elke strooklat in een Woodcore romp is
volledig door epoxy omsloten en afgesloten van zuurstof en vocht. Houtrot
heeft dus geen kans. Bij de bouw van
de romp worden latten gebruikt met
een minimaal vochtgehalte.
Beschermd
De buiten- en binnenzijde van de romp
zijn voorzien van een zeer slijtvaste wapening van glasweefsel en bijv. aramide.
Deze beschermen de red cedar latten
tegen beschadigingen. Dit resultaat
wordt echter alleen bereikt wanneer de
romp vakkundig, zorgvuldig en onder de
juiste omstandigheden wordt gebouwd.
Beschadiging
Wordt de epoxylaag onverhoopt toch
beschadigd en komt de houten kern
bloot te staan aan de inwerking van
vocht en zuurstof, dan is er gelukkig
nog weinig aan de hand.
Om de volgende redenen:
• Alle latten zijn afzonderlijk verpakt in
epoxy. Alleen de latten die direct beschadigd zijn, kunnen vochtig worden.
• Als duurzame houtsoort is western red
cedar goed bestand tegen de inwerking
van vocht en zuurstof. De levensduur
van de onbeschermde houtsoort is zelfs
15 á 25 jaar. In geval van schade is er
dus tijd genoeg om het hout achteraf te
laten drogen totdat de vochtigheid weer
onder de 12% is gedaald en de schade
te repareren.
Opbouw van een woodcore
romp
• Om gemakkelijk te werken worden
de bouwspanten op de kop uitgezet.
Daar overheen verlijmen we met SP106
de latten voor de houten kern van de
Woodcore romp. De latten zijn bijv. hol
en bol geschaafd zodat ze ook op de
sterke rondingen van de romp beter in
elkaar grijpen. Hiermee worden kieren
voorkomen die later met relatief zware
epoxy moeten worden gevuld.
• De houten strooklatten zijn nu geheel

met elkaar verlijmd en de romp
wordt strokend
geschuurd.
• De buitenzijde
wordt bekleed
met twee lagen
glasweefsel.
Als lamineerhars
zijn Ampreg 21
en Ampreg 22 het
meest geschikte harsen, doordat
deze een lange verwerkingstijd hebben
(8 uur). De lagen brengen we onder een
hoek van 90° ten opzichte van elkaar
aan, 45° op de lat richting. Zo ontstaat
een romp die in iedere richting bestand
is tegen hoge trek en drukbelasting. Als
laatste wordt het peelply aangebracht
en wordt eventueel een vacuumzak
aangebracht
(betere laminaat-kwaliteit !).
• Na uitharden wordt het peelply verwijderd en de buitenzijde van de romp, die
nog steeds op zijn kop staat, wordt nu
verder glad gemaakt met lichtgewicht
plamuur (bijv. gemaakt van Ampreg
met microballoons) en/of Nautix HPe
kwast-plamuur.
Vervolgens draaien we de romp en verwijderen de bouwspanten. De werkwijze
voor de binnenzijde is identiek aan de
buitenzijde.
Doordat met de buitenhuid nu volledig
dicht is kan bij het lamineren aan de
binnenzijde eventueel vacuumtechniek
worden toegepast. Peelplie kan over het
hele laminaat worden aangebracht of
alleen daar, waar schotten en spanten
moeten worden verlijmd.

Let wel: wat hier in enkele regels
staat beschreven vergt in de praktijk
specialistisch vakmanschap.

FOAMCORE
MANIER VAN bouwEN
Zoals omschreven (zie kernmaterialen),

over de bouwframes met triplex (diagonaal) een plug te bouwen,
die veelal wordt bekleed met
enkele lagen glasweefsel.
Deze wordt lossend gemaakt
(mallenwas, PTFE folie) waarna hierop
eerst het binnenlaminaat gelamineerd
wordt. Op dit laminaat komen
de schuimplaten (gebogen danwel
ingesneden) en daarna wordt het
buitenlaminaat aangebracht.

is de eigenschap van taai schuim, dat
het veel enegrie kan absorberen en
laten wegvloeien in de kern. Daardoor is
de kans op onthechting van de laminaten bij met name Corecell veel kleiner
dan bij woodcore.

VOORDELEN:
• Inserts
(bv. voor doorvoeren/ bevestigingen)
en plaatselijke verjongingen
(voor bv. doorvoeren, puttingen e.d.)
makkelijker te integreren
• Een gladde binnenafwerking!
• Schuim kan CNC worden op maat
worden gefreesd
• Plug maakt het reproduceren
van meerdere boten accurater
• Geschikt voor harsinjectie binnen en
buitenhuid, danwel 1-shot.

Wat is het verschil tussen hout als
kernmateriaal en schuim?
Een sandwich constructie met schuim
als kernmateriaal heeft een aantal grote
voordelen t.o.v. een woodcore gebouwd
schip.

Ondanks de bewezen duurzaamheid bij
een goede woodcore toepassing
die met kennis en zorg is uitgevoerd,
is en blijft hout een levend materiaal
dat krimpt en uitzet, vocht kan
opnemen, maar daarnaast van
verschilt van boom tot boom
(nerf, gewicht, kleur, samenstelling).
GEWICHT
Het gewicht van de lichte houtsoort
“Ceder” is nog altijd 300-400 kg/m3 (bij
12% vocht). De doorgaans gebruikte
schuimkern in bootrompen varieert van
80-130 kg/m3. Dit draagt o.a. nog extra
bij aan het isolerende effect van zowel
geluid als temperatuur.

STRIP PLANKING METHODE
Identiek aan de woodcore bouwwijze
zoals hiernaast beschreven. Om gemakkelijk te werken worden de bouwspanten op de kop uitgezet. Ook de schuimlatten kunnen bijv. hol en bol geschaafd
zodat ze ook op de sterke rondingen
van de romp beter in elkaar grijpen.
VOORDELEN:
• Schuimlatten zijn eenvoudiger
te buigen en vast te zetten
•Veel makkelijker strokend te schuren
•Geen last van lucht die uit het hout
komt tijdens het lamineren (luchtbelletjes in laminaat); dit is met name een
lastig fenomeen bij het lamineren van de
binnenzijde (kompleet afsluiten hout)
NADELEN:
•Schuimlatten hebben iets meer ondersteuningsframes nodig (kleinere afstand
tussen de bouwspanten)
BOUWEN OVER PLUG
Een andere bouwwijze die met name
voor schuim geschikt is, is om eerst
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NADELEN:
• Kosten
• Opslag plug.

BOUWEN IN EEN MAL
De laatste bouwwijze die met name
voor schuim geschikt is, waarvoor echter een mal nodig is.
Deze wordt lossend gemaakt (lossingsmiddel) waarna hierop het buitenlaminaat gelamineerd wordt.
Op dit laminaat komen de schuimplaten (gebogen danwel ingesneden)
en daarna wordt het binnenlaminaat
aangebracht.
VOORDELEN:
• Inserts (bv. voor doorvoeren/ bevestigingen) en plaatselijke verjongingen
(voor bv. doorvoeren, puttingen e.d.)
makkelijker te integreren
• Een gladde buitenafwerking!
• Schuim kan CNC worden op maat
worden gefreesd
• Mal is uitermate geschikt voor serieproductie
• Geschikt voor harsinjectie binnen en
buitenhuid, danwel 1-shot.
• Geschikt voor toepassen van gelcoats
NADELEN:
• Kosten
• Opslag mal.

praktijk

SchaDe
Zoals omschreven bij het behandelen
van kernmaterialen, is de eigenschap
van taai schuim, dat het veel enegrie
kan absorberen en laten wegvloeien in
de kern. Daardoor is de kans op
onthechting van de laminaten bij met
name Corecell veel kleiner dan bij
woodcore.

BOUWWIJZEN
Een groot verschil tussen schuim en
hout als bouwmateriaal is dat met
schuim op verschillende wijze kan worden gebouwd. Identiek aan de woodcore methode met latten en vegelijkbaar
met (het diagoonaal) bouwen met multiplex, het bouwen met schuimplaten.
Met schuim is het echter ook makkelijk
om platen te buigen of om middels ingesneden (blokjes) schuim in of op een
mal te werken.

COMPOSIET REPARATIES

Wat is belangrijk wanneer een kunststof beschadigd is en gerepareerd
moet worden?
Allereerst zijn de materiaaleigenschappen van vezelversterkte kunststoffen anders dan die van hout.
Wanneer een beschadiging is veroorzaakt door impact (harde stoten van
bijvoorbeeld een aanvaring) is het
belangrijkste verschil dat de grootste
schade zich vaak juist aan de achterkant van de impact manifesteert. Dat
betekent in de praktijk dat wanneer
de boot een steiger raakt en er een
duidelijk zichtbare schade aan de
buitenkant zichtbaar is er waarschijnlijk een nog groter gebied aan de binnenzijde beïnvloed is. Kijk hier eerst
goed naar en probeer de schade te
inventariseren. Het kan zelfs zo zijn
dat bij een nauwelijks zichtbare schade aan de buitenkant er wel een aanzienlijke schade aan de binnenkant
is! Dit verschijnsel komt bij houtbouw
in zijn algemeenheid niet voor. Alleen
wanneer de romp is opgebouwd uit
een laminaat (meerlaags of hechthout) kan dit ook in hout optreden.
Drogen!
Voordat een reparatie wordt uitgevoerd
moet de schade eerst goed drogen. Het
is beter de schade te laten drogen aan
de lucht dan een föhn te gebruiken, dit
in verband met oververhitting. Als toch
met een föhn wordt gedroogd wees dan
erg voorzichtig en houd min. 50cm afstand tot de kunststof romp.
Alle schades kunnen worden gerepareerd met epoxy-produkten aangezien
epoxy wel houdt op polyester en vinylester, maar niet andersom.

Veiligheids- en gezondheidsmaatregelen (specifiek):
•Tijdens het schuren van gelcoat en
laminaten kan stofontwikkeling plaatsvinden. Dit stof is schadelijk voor de
longen, gebruik daarom een stofmasker.
•De dampen die tijdens het lamineren
van kunststoffen vrijkomen kunnen
schadelijk zijn, zorg daarom voor voldoende ventilatie en doe eventueel
masker op.
•Korte vezels kunnen erg gevaarlijk zijn
voor de longen, let hierop bij het knippen van de weefsels, gebruik daarom
wanneer je kleine vezels verwerkt een
stofmasker.
•Epoxy kan een irriterende werking hebben wanneer het in aanraking komt met
de huid. Gebruik handschoenen!
Haarscheurtjes of
krassen in de lak
•Haal de punt van een scherpe
schraper door de kras om deze op
te ruwen en schuur het omliggende
gebied licht op.
•Ontvet met Solvent A
(pas op dat deze de goede
verflagen niet aantasten!)
•Plak het gebied rond de
beschadigingen af.
•Maak SP106 of Handipack aan en
smeer hiermee de krassen in.
Om de scheurtjes daadwerkelijk te
vullen wordt de epoxyhars daarna iets
verdikt met Silica en kan meteen
aangebracht worden in de
voorgestreken scheurtjes.
•Uit laten harden, schuren en afwerken
met 2 componenten lak!
Kleine schade
in vol-laminaat huid
Vaak is hierbij zowel de buitenkant als
de binnenkant beschadigd.
•Schuur aan beide kanten het beschadigde weefsel weg en laat goed drogen!
•Ontvet met Solvent A.
•Plak het gebied rond de
beschadigingen af.
•SP106 of Handipack zijn ideaal voor
klein lamineerwerk (ook bij lagere
temperaturen). Gaat het om een grote
plek of moet het laminaat met meerdere
lagen (>6) worden gerepareerd gebruik
dan liefst Ampreg met langzame harder
danwel de SP106 Extra slow.
•Herstel eerst de binnenkant met epoxy
en glas- en of koolstofweefsel, daarna

de buitenzijde. Lamineer op het weefsel een laagje peel-ply. Laten uitharden,
peelply verwijderen, schuren, plamuren
en aflakken. Zit er een groot gat in de
huid zodat ook de vorm weg is, dan zal
er eerst een malletje gemaakt moeten
worden.
Kleine schade
in een sandwichhuid
De huid is gebutst (lokaal) en de kern
van de sandwich is blijvend ingedeukt.
De huid zit echter nog wel vast aan de
kern van de sandwich.
•Schuur aan de buitenzijde het beschadigde laminaat weg en ontvet met
Solvent A.
•Boor kleine gaatjes door de buitenhuid
in en rondom de schadeplek en injecteer epoxy door deze gaatjes met een
injectiespuit (dit om delaminatie tegen
te gaan).
•Vul de buts aan de buitenzijde met een
mengsel van epoxy met vulmiddelen
(onderwater: glasbubbles, bovenwater:
microballoons).
•Indien mogelijk peelply gebruiken.
•Na uitharding peelply verwijderen,
schuren, eventueel plamuren en afwerken met een 2-componenten verfsysteem.
Gat tot in sandwich
door een huid:
De buitenhuid is beschadigd en kan
water doorlaten. Ook is een deel van de
sandwich kern (schuim of honingraat)
kapot.
•Schraap de loszittende splinters weg
en vergroot de schadeplek tot een regelmatig oppervlak.
•Herstel de sandwichkern. Dit gaat het
eenvoudigst met een lichtgewicht epoxy
(zelf mengsel aanmaken van een epoxy
(SP106, Ampreg) met bv. microballoons of de kant en klare Spabond
368). Een nieuw stuk schuim kan men
uiteraard ook op maat maken en verlijmen met de oude kern.
•Laten uitharden, buitenzijde strokend
schuren en reparatieplek afdekken met
weefsels die ook in de oorspronkelijke
huid gebruikt zijn.
•Breng hierop meteen een ingedikte
epoxylaag aan (SP106/ Ampreg,
danwel kant- en klare S’Fair of Nautix
plamuur).
•Uit laten harden, schuren, ontvetten en
aflakken met 2-componenten lak.

Indien bij een soortgelijke schade ook
de binnenhuid beschadigd is, dan deze
eerst herstellen met weefsels en epoxy.
Bij grote schades zal waarschijnlijk eerst
een malletje gemaakt moeten worden.

de was. Dit zijn vaak praktisch moeilijk
te verwezenlijken methoden, dus vaak
moet men besluiten te repareren met
meer materiaal dan oorspronkelijk toegepast is.

over krachtherstel
bij schade
Om een reparatie goed uit te voeren zijn
de volgende zaken van belang:
•Herstel altijd de oorspronkelijke samenstelling van het laminaat. Dus als
een laminaat bestaat uit biaxiaal weefsel, repareer dan zo mogelijk ook met
biaxaal weefsel.
•Zorg daarnaast dat de vezels zo goed
mogelijk in dezelfde richting worden
aangebracht.
•Pas dezelfde productietechniek toe;
dus een laminaat gemaakt met harsinjectiemethode met harsinjectie repareren en vacuumtechniek toepassen als
dat de oorspronkelijk productie-metho-

Algemene aantekeningen bij
composiet reparaties:
Repareer net als bij hout met schuine
lassen. Standaard in de maritieme toepassingen is een las van 12:1 (dwz. 4
mm laminaat repareren met een las van
48 mm).
Indien mogelijk pas dit dan zowel aan
de achterzijde als aan de voorzijde toe.
Het opvullen van dit afgeschuinde laminaat wordt het best gerepareerd door
de weefsels pas te maken parallel aan
het oude laminaat. Dit geeft de beste
krachtverdeling. De reparatie begint dan
dus binnenin (of in het midden bij een
dubbele las) met het kleinste weefseltje
en werkt naar buiten toe met steeds

COMPOSITE ART
Epoxy wordt veelvuldig toegepast in de
creatieve sector om: kunstwerken te
beschermen of te construeren, voorwerpen in te gieten, danwel te voorzien van
een dikke glasachtige laag (schilderijen,
textiel, foto’s e.d.), mallen te maken en
modellen te maken.

Maar enkele kunstenaars zijn meesters
in het maken van sculpturen,
schilderijen...

groter wordende weefsels.
Het is bij een reparatie bijna onmogelijk
om de oorspronkelijke sterkte van een
laminaat terug te krijgen. De afname kan
hierbij oplopen tot 50% in trekbelasting
(met name bij gebruik van polyester
of vinylester). Vaak is de overgang van
oude op nieuwe materialen hierbij het
kritieke punt. Als het om belangrijke
reparaties gaat, ga dan naar een professional en laat de reparatie uitvoeren!

De voordelen op een rijtje:
•iedere rompvorm is mogelijk
• duurzaam en sterker / stijver dan staal
• licht in gewicht (gelijk aan aluminium)
• onderhoudsarmw (tweecomponenten
verfsysteem op gewapende ondergrond)
• goed warmte isolerend,
verdere isolatie overbodig
• geen spanten, dus geen koude bruggen
• grotere en vrij in te richten binnenruimte
doordat er geen spanten aanwezig zijn
• geen elektrolyse
• ongevoelig voor osmose
• geen probleem met radio-ontvangst
of kompas (stuurautomaat)
• de kern draagt bij aan de sterkte, een
acoustisch stil schip en geen gekraak omdat
alle schotten zijn gelijmd
• uitgeharde epoxyhars is volkomen reukloos

COMPOSIETEN IN EN
RONDOM HUIS EN HOBBY
Reparaties en modificaties aan bv. polyester caravan e.d.
Kunststof auto-onderdelen van
rally- en sportwagens.
En uiteraard kunnen allerlei zaken worden gerepareerd die zijn gebroken of
gescheurd.

praktijk

In en rondom het huis zijn verschillende
zaken die u zou kunnen uitvoeren
met epoxy.
Repareren van houten kozijnen e.d.
Coaten en lakken van houten voordeur,
tuinmeubilair e.d.
Heldere coatinglaag op keukenof aanrechtblad.
Houtwerk in natte ruimten zoals
badkamer. Zwembaden lekvrij maken.
Zinken dakgoten repareren.
Epoxyvloercoating op hout, beton e.d.
Vastzetten of vervangen van bouten in
hout en beton. Repareren van marmer,
tegels e.d. Maar ook: Reparaties aan
stalen niet dragende gedeelten van
autochassis. Restauratie van klassieke
auto’s (oldtimers).
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VEILIGHEID
SP producten zijn samengesteld uit
speciaal geselecteerde chemicaliën
om elk systeem zijn bijzondere eigenschappen te geven. Zoals met alle
chemicaliën kan slordig gebruik of
misbruik leiden tot situaties die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Daarom is
het essentieel dat de desbetreffende
voorschriften worden nageleefd voor
het veilig werken met deze producten.
Dit gedeelte is bedoeld als algemene
richtlijn voor het veilig werken met
epoxies en de aanwijzingen moeten
worden opgevolgd bij de verwerking
van SP producten. De uitgebreide gevarenbladen (MSDS) zijn voor elk product
digitaal beschikbaar.
• Hars en harder
Eenmaal volledig uitgehard is een
epoxysysteem in principe onschadelijk.
In de onuitgeharde staat moeten bij het
werken met hars en harder voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Het
gevaar bij hars en harders is huidirri-

AANTEKENINGEN

tatie. Daarom moet vermeden worden
dat de huid in contact komt met een
van deze componenten. Draag goede
werkkleding en handschoenen!
• Vulmiddelen en schuurstof
Vulmiddelen zijn over het algemeen
zeer licht en worden makkelijk
verspreid in de lucht. Vermijd inademen
van poederstof en oogcontact wanneer
deze vulmiddelen worden gebruikt om
epoxies in te dikken. Ook moeten
voorzorgsmaatregelen worden genomen
bij het schuren van deels uitgeharde
epoxy. Totdat de epoxy volledig is
uitgehard heeft de epoxy als het ware
dezelfde gevareneigenschappen als
vóór het mengen.
Roken tijdens het werken in een stoffige
of warme, droge omgeving verslechtert
de natuurlijke weerstand van de longen
tegen vervuiling met kleine stofdeeltjes.
Schuurwerkzaamheden leiden vaak tot
transpireren en het is dan verleidelijk
veiligheidsmaatregelen te negeren

(beschermende kleding uit te trekken en
maskers af te zetten). Dit moet worden
vermeden omdat transpireren de gevoeligheid van de huid vergroot. Wanneer
het mogelijk is wordt nat schuren of een
goed afzuigsysteem (bij droog schuren)
aanbevolen.
• Oplosmiddelen en oplosmiddelhoudende systemen
Enkele epoxies zijn oplosmiddelhoudend. Vermijd inademen van en huidcontact met zowel de vloeistoffen als
de dampen. Draag een degelijk masker
(koolstof), goede werkkleding en ventileer de werkplek.

DE UITRUSTING VOOR HET WERKEN MET EPOXY
• VEILIGHEIDSMIDDELEN
Wegwerphandschoen 		
Latex, Vinyl of Nitrile.
Barriercreme 			
“Onzichtbare handschoen” in combinatie met handschoenen.
Handcleaner 			Niet agressieve zeep, waarmee gemorste epoxy en spetters op huid meteen
				
weggewassen moet worden. Naspoelen met water.
Afterwork creme			
Verzorging van huid.
Wegwerpoveralls			
Voor de omvangrijkere klussen. Tip: knip in rugdeel een gat om transpiratie te verminderen.
Fijnstofmasker			Schuurwerkzaamheden, voorkom inademen schuurstof
Koolstofmasker			
Werken met oplosmiddelen of oplosmiddelhoudende epoxies en verven.
				
Voorkom inademen dampen.
Veiligheidsbril			
Voorkomen dat spetters in ogen komen, bij mengen, lamineren en bij schuren van
				
net (on)uitgeharde epoxy.
Oogdouche of borrelglaasje	Spetters in ogen. Spoel gedurende min.15 min. met stromend water om ogen te reinigen.
Zo nodig dokter raadplegen.
• VERBRUIKSMIDDELEN
Solvent A			Ontvetten ondergrond
Solvent B			Reinigen epoxy gereedschap
Schuurpapier			
Grijs voor voorbewerken, evt. waterproof voor nat schuren onuitgeharde epoxy.
Wegwerpkwasten			Aanbrengen epoxy.
Roerhoutjes			
Mengen epoxy en fillets.
Mengbekertjes			Aanmaken epoxy.
Maatbekers / doseerpompen
Doseren epoxy.
Lege kitkokers			
Aanbrengen van bv. fillets, lijmnaden met epoxy (let op potlife!).
				
Resten verwijderen bij fillets.
Rolbakken			
Voor rollen van epoxy, en om warmtereactie te verminderen (dunne, ondiepe laag)
Mohairrollers			Rollen SP106, SP320, HP, Ampreg, 300.
Squeezie			
Luchtbellen wegstrijken bij lamineren, plamuren niet vlakke delen.
Plamuurmessen			Plamuren, afsteken
Afplakband			Schoonhouden omliggende delen
Plastic				
Voorkomen dat lijmtangen, steunhoutjes e.d. hechten aan epoxylijm.
Rol papier of stoffen lappen	Ontvetten, schoonmaken.
• GEREEDSCHAPPEN
Schuurmachine			
Vlak, roterende en bandschuurmachine.
Stofzuiger			Stofvrij maken, afzuigen schuurstof.
Lijmtangen			
Digitaal (brieven)wegertje		
Voor nauwkeurig doseren/ wegen.
Ontluchtingsroller			Ontluchten van weefsels.
Driehoekschrapers		
Verwijderen epoxyresten en kaalhalen hout.
Heteluchtföhn			
Verwijderen epoxyresten, verwarmen materiaal.
Heteluchtkachel (electrisch)
Verwarmen materiaal, ruimte of componenten.
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• SPECIALE GEREEDSCHAPPEN
Voegverwijderingsmachine		Rubber in teakdek verwijderen, naden reinigen.
Lamellozaag			Uitzagen naden om nieuwe latten in te lijmen.
Vacuumpomp			
Vacuumtoepassingen, fineren gebogen oppervlakken, kunstmatig drogen.

COMPOSIET TOEPASSINGEN

Maritieme toepassingen
Zeil- en motorjachten, carbon masten, spinakerbomen, lichtgewicht beslag, lichtgewicht opbouw en vloerpanelen voor ferries, (boegschroef)
bladen, duikklokken, reddingsboten, patrouillevaartuigen, chemische tanks, radardomes...

Sporttoepassingen
Roeiskiffs, kayaks, formule auto’s, fietsframes, polststokken, tennisrackets, golfclubs, hengels, sportvliegtuigen (ultra lights), zweefvliegtuigen,
wegmotoren, surfplanken, gliders, kiteboards, maar ook allerhande voer-en vaartuigen op zonneënergie...

Civiele constructies en kustwerken
Constructieve delen van gebouwen, vrijhangende daken, (loop)bruggen, cosmetische panelen in gebouwen, koepels van
gebouwen (moskeën), sluisdeuren, verstevigingen aan betonnen vloeren, peilers en stalen draagbalken, pijpleidingen, kunstwerken,
sculpturen, schilderijen...

Vliegtuigindustrie & Transport
Verlijmingen in constructies, behuizingen in vliegtuigen, vloeren, lichtgewichtpanelen, radardomes, transportcontainers, personenvervoer bussen, bladveren, treinen, autocarrosseriën, helicopter rotorbladen, ultra lights, gliders, gyrocopters...

Energie
Windmolen rotorbladen, windtunnel turbinebladen, onderwaterturbines, getijde-energie, verlijmingen in bevestigingen, behuizingen,
pijpleidingen chemicaliën, “blast panels” booreilanden, zonnepanelen, transformatoren...

Medische Toepassingen
Rontgentafels en lichaamsondersteuning bij radiotherapie, MRI Scan tafels, kokers en apparatuur, Orthesen en Protesen, Back-Boards, brancards, Ambulances, personenliften (invalide vervoer)...

