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Ve Aanbrengen van primer
tten

Interprime 820

Het verfsysteem op een jacht wordt normaliter beoordeeld aan de hand van de strakheid van het jacht na het
plamuren en de mate van glans in de aflak. Primers vormen echter de sleutel voor de levensduur van het
verfsysteem. Hierdoor gaat het verfsysteem veel langer mee. Hieronder staan de belangrijkste aspecten van
een goede werkwijze met primers.

Vóór het aanbrengen van primer

Controleer of de conditie van de metalen ondergrond voldoet aan de vereiste normen zoals gesteld aan het
straal- of schuurwerk. Controleer of er geen vervuiling is, of er geen vliegroest op het te behandelen oppervlak
aanwezig is én of er, in het geval van aluminium, geen sporen van witte corrosieproducten aanwezig zijn (zoals
vaak te zien zijn op blootliggende legeringen). Noteer de batchnummers van de te gebruiken producten en de
condities ten tijde van het aanbrengen (gebruik hiervoor de relevante delen van het verflogboek van
International). Het aanbrengen van epoxy primers bij koude of enigszins vochtige condities wordt niet
aanbevolen. Houd de temperatuur en de relatieve vochtigheid in de gaten en controleer vooral of de
klimaatcondities in combinatie met de oppervlakte temperatuur niet dusdanig zijn dat het dauwpunt benaderd
wordt. De oppervlakte temperatuur dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Condenserend vocht heeft
een nadelig effect op het uitharden en de levensduur van primersystemen.

Controle van de eerste primerlaag is belangrijk. Bepaalde soorten holding primers zullen splitsen als ze te dik
aangebracht worden. Holdingprimers zijn bedoeld om het straalprofiel volledig te bedekken. Als dit niet gebeurt,
kan dit leiden tot corrosiepunten vóór het plamuren. Als de primer via een airless spuit aangebracht wordt en u
bent niet bekend met de primer of de spuitapparatuur, dan adviseren wij eerst een proefvlak te spuiten.
Controleer de grootte van de spuitnozzle/-tip (gebruik als het mogelijk is omkeerbare spuitnozzles) en
controleer de pompverhouding om de spuitopbrengst etc. te bepalen, zodat uiteindelijk de juiste natte laagdikte
(NLD) aangebracht wordt. Gelijksoortige controles dienen uitgevoerd te worden bij andere types
spuitapparatuur.

Interprime 820, 15% verdund, wordt vaak gebruikt als een holding primer en als hij op de aanbevolen DLD van
80 micron gebruikt wordt, is hij minder gevoelig voor splitsen dan vele andere holding primers.

Na het aanbrengen van de eerste primerlaag

Het is moeilijk om een nauwkeurige meting te krijgen van de droge laagdikte (DLD) op een straalprofiel dus de
volgende benadering kan hiervoor gebruikt worden:

· Bereken de hoeveelheid verf benodigd voor een bepaald oppervlak en vergelijk dit met het werkelijke
verbruik, waaruit dan de NLD volgt (rekening houdend met spuit-verliezen).

· Plaats stalen referentieplaatjes (kleine stukken staal) rond het jacht, in de patrijspoort etc. waarvan de dikte
gemeten kan worden. Deze worden verwijderd om de metingen te kunnen doen en het gedeelte eronder
wordt, waar nodig, per kwast bijgewerkt.

· Controleer of er kale plekken in het staal of aluminium zijn die bijgewerkt moeten worden voordat er
geplamuurd gaat worden. Dit is vooral van toepassing langs lasnaden, in gangboorden, raamomlijstingen
etc. Breng zonodig eerst een striplaag primer met de kwast en/of roller aan.
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 Vóór het aanbrengen van primer, na het plamuren

Hoewel u lang bezig bent met het plamuren en profileren van het jacht, wordt het werkelijke effect van het
plamuren pas zichtbaar als de eerste laag primer aangebracht is. Vaak wordt er de voorkeur aan gegeven om
een dunne laag primer aan te brengen over de plamuur om het profiel te kunnen bekijken. Omdat Interprime
820 een goede glans heeft, kunnen oneffenheden in het profiel gemakkelijk opgespoord en gecorrigeerd
worden. Een moderne plamuur op epoxybasis heeft goede anticorrosieve eigenschappen, echter dit doet niet af
aan de noodzaak voor primer omdat de dikte van de plamuur vaak aanzienlijk verschilt. Het kan zelfs gebeuren
dat er op sommige plekken op het jacht tot op de ondergrond geschuurd wordt. Noteer de batchnummers van
de te gebruiken producten en de condities ten tijde van het aanbrengen in het logboek. Voer de controles voor
airless spuiten of andere wijzen van applicatie uit zoals hierboven vermeld.

 Interprime 820

Interprime 820 (Wit YPA828/YPA824, Grijs YPA829/YPA824) is een wereldberoemde 2-componenten
epoxyprimer die inerte pigmenten bevat. Interprime 820 kan gebruikt worden op staal en aluminium waar het
een uitstekende bescherming tegen corrosie biedt. Tevens is het product ook geschikt voor hout en polyester.
Interprime 820 heeft een duidelijke glans op zich en kan tevens gemakkelijk geschuurd worden. Interprime 820
kan zowel onder- als bovenwater gebruikt worden, maar bij een onderwatersysteem moet er een tussenlaag
met Interprotect of Epoxy Antifouling Tiecoat aangebracht worden als hechtlaag voor de antifouling. Bij gebruik
boven de waterlijn wordt Interprime 820 normaliter gevolgd door een laag Perfection Undercoat alvorens de
aflaklagen aangebracht worden.

Na het aanbrengen van plamuur en primer

Noteer de hoeveelheid gebruikte verf zodat het volume t.o.v. oppervlak en de NLD berekend kunnen worden.
Let op delen waar de ondergrond of de holding primer doorschijnen waar de plamuur doorgeschuurd is, en
herstel de laagdikte.

Het is moeilijk om de droge laagdikte van primer te meten als jachten geplamuurd zijn omdat de plamuurdikte
vaak in millimeters weergegeven wordt tegen een beoogde droge laagdikte van tussen de +/- 125-200 micron.
Referentieplaatjes rond het jacht geven een belangrijke richtlijn, die verwijdert kunnen worden voor
meetdoeleinden. Deze metingen dienen vergeleken te worden met de eerste NLD-metingen ten tijde van
aanbrengen.

Na het drogen of uitharden, wordt het volgende geadviseerd:

· Controleer de sterkte van de laag en hechting aan de plamuur door middel van de kruisarceringstest (mes
en tape).

· Controleer op pinholes - zijn deze aanwezig, dan is verder plamuren gewenst.
· Controleer op sinaasappelstructuur - is dit in grote mate aanwezig, dan is verder schuren gewenst,

waardoor de primer minder dik wordt. Controleer dan ook de dikte van het systeem na het schuren.
· Controleer de glans van de coating - dit geeft de gladheid van het aanbrengen aan en de strakheid van het

profiel.
· Controleer of u nog oplosmiddel ruikt. Zo ja, zorg dan voor meer warmte en ventilatie. Hierdoor verdwijnen

dan de laatste restjes oplosmiddel. Is dit niet het geval, dan moet de laag er in het ergste geval, als er
teveel is aangebracht, afgeslepen worden. Daarna moet de ondergrond drogen en kan men opnieuw
beginnen. Raadpleeg bij twijfel uw International vertegenwoordiger.
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Voorbeelden van spuitpistoolinstellingen voor het aanbrengen van Interprime 820

DeVilbiss JGA pistool met KB2 extern druktoevoerreservoir
Luchtkap AV-4239-777
Vloeistofmondstuk AV-650-EX (1,8mm) (onderdeelnr. naald JGA-421-DEX)
Luchtdruk 55 - 60 PSI / 3,7 - 4,0 bar
Potdruk 10 - 15 PSI / 0,6 - 1,09 bar

DeVilbiss Compact pistool met KB2 extern druktoevoerreservoir
Luchtkap SP-100-497-K
Vloeistofmondstuk SP-200S-1,8 (onderdeelnr. naald SP-300S-18)
Luchtdruk 55 - 60 PSI / 3,7 - 4,0 bar
Potdruk 10 - 15 PSI / 0,6 - 1,09 bar

Graco & Binks airless hogedruksystemen
Pompratio 32:1 tot 66:1
Vloeistofmondstuk 1560, 1580, 1880, 2180 (2680 kan gebruikt worden,

maar kan resulteren in overmatige NLD)
Druk 2500 - 3000 PSI / 175 - 210 bar

Alternatieve primers voor de Interprime serie

Er zijn goede producten voor mensen die een alternatief zoeken voor de Interprime serie:

· International Epoxy GP Coating (IPB110 serie/IPB112)
· Interior Primer 860

Ieder onderstaand product speelt een belangrijke rol in alternatieve specificaties.

International GP Primer

International Epoxy GP Coating (IPB110 serie/IPB112) is een universele epoxylaag die hoofdzakelijk voor
airless spuiten en drukvattoepassingen gebruikt wordt, hoewel in sommige omstandigheden een kwast/roller
gebruikt kan worden.

Epoxy GP Coating kan gebruikt worden op correct voorbehandeld staal, aluminium, glasvezelversterkt kunststof
en maatvast, watervast verlijmd multiplex en kan zowel boven als onder de waterlijn gebruikt worden. Net als
met alle 2-componenten producten moeten de componenten zorgvuldig in de juiste verhouding gemengd
worden om een homogeen product te verkrijgen.

Als de verf een beetje te dik is, kan de viscositeit verlaagd worden door een kleine hoeveelheid epoxy
verdunner toe te voegen vóór het aanbrengen. International GP Primer kent een lange verwerkingstijd, maar er
wordt aangeraden de productbladen te lezen.

Epoxy GP Coating kan aangebracht worden op handontroest staal (Norm ST3) of metaal wat gestraald is tot
norm SA 2½. De primer kan gebruikt worden tussen temperaturen van 10°C - 40°C, maar de vochtigheid mag
niet hoger zijn dan 80%. Om alles goed te laten drogen is een goede ventilatie vereist.
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Als staal behandeld is met shopprimer of lasmenie, dan is het van essentieel belang dat deze primer
overschilderbaar is met International Epoxy GP Coating. Raadpleeg bij twijfel uw plaatselijke
vertegenwoordiger. Het is ook belangrijk te zorgen voor een vetvrij oppervlak zonder vuil en dat lasspetters,
brandplekken etc. vóór het aanbrengen verwijderd worden. Ook bij aluminium dient het oppervlak vrij te zijn van
spoelolie, hetzij gestraald met aluminiumoxidegrit of een andere soort inert straalgrit of ruw geschuurd met P24-
P80 aluminiumoxidepapier.

Vooral bij aluminium is het van het grootste belang dat ergeen sprake is van oxidatie van de ondergond. Blank
aluminium moet dus na het voorbewerken zo snel mogelijk afgedekt worden. Als het op maatvast watervast
verlijmd multiplex (scheepskwaliteit) aangebracht wordt, moet het oppervlak geschuurd worden met P150-P180
schuurpapier en moet vóór het aanbrengen het schuurstof verwijderd worden.

Het schilderen van tanks en andere besloten ruimtes

De hierboven beschreven werkzaamheden gelden vooral voor het in- en uitwendig behandelen van casco’s.
Het schilderen van tanks en andere besloten ruimtes van (super)jachten vraagt om een andere aanpak, zoals
hieronder beschreven staat. International levert diverse producten die geschikt zijn voor tanks en speciale
coatings voor besloten ruimtes. Interline tankcoatings worden overal ter wereld gebruikt.

Conditie van de tank - Nieuwbouw

Alvorens met stralen te beginnen, moeten de tanks schoon en droog zijn en in een dusdanige staat verkeren,
dat het oppervlak behandeld kan worden en dat de gespecificeerde tankcoating aangebracht kan worden.
Hieronder staan in het kort de minimum vereisten uiteengezet:

· Vet en olie moeten grondig van alle oppervlaktes verwijderd worden.
· Alle laswerkzaamheden op de tanks moeten voltooid zijn.
· Verwarmingsspoelen (indien deze gemonteerd worden, omdat veel superjachten geen verwarmde tanks

hebben) moeten geïnstalleerd zijn.
· Na de laatste tanktest, moeten ze met schoon water gewassen en gedroogd worden, vooral als ze tijdens

de tanktestprocedure in contact zijn geweest met zeewater.
· Staalwerk dat defecten vertoont, moet vóór het schilderen gerepareerd worden.
· Tanks dienen volledig afgelast te zijn, scherpe hoeken en randen moeten afgerond worden en tenslotte

dienen tanks altijd volledig gestraald te worden.

Als er daarnaast bij het lassen standaard materiaal gebruikt is, kan dit leiden tot alkalische afzettingen rond de
lasnaad. Deze afzettingen kunnen de prestatie van de aangebrachte coating nadelig beïnvloeden. Daarom
wordt er aangeraden dat, hoewel de lasnaad gestraald zal worden, vóór het stralen de pH (alkaliteit/zuurheid
meting) rond de lasnaad gecontroleerd wordt. Dit kan eenvoudig gedaan worden door een pH papier in
gedistilleerd water onder te dompelen en het dan 30 seconden lang binnen 8 centimeter van de lasnaad tegen
het oppervlak te drukken. Als de pH 9 of hoger is, wordt aangeraden vóór het stralen het gebied met schoon
water te spoelen.

Ventilatie

Tijdens het stralen is ventilatie nodig voor voldoende zicht. Er dienen buigzame ventilatiekokers gebruikt te
worden zodat afzuiging dicht bij de gebruiker gehouden kan worden. Het ventilatiesysteem dient dusdanig
geplaatst te worden dat er geen 'dode ruimtes' zijn.

Tijdens de applicatie moet de ventilatie aan blijven, en ook daarna tijdens het uitharden omdat er dan
oplosmiddel vrijkomt uit de verflaag. Het ventilatiesysteem moet voorkomen dat de dampconcentratie hoger
wordt dan 10% van de onderste explosiegrens (LEL) of lager indien dit door plaatselijke richtlijnen
voorgeschreven wordt.
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Bij oplosmiddelhoudende coatings wordt aangeraden dat er tijdens de droogperiode 10 luchtverversingen per
uur aangehouden worden. Ga hiermee door tot minimaal 48 uur na het aanbrengen van het verfsysteem.
Tijdens het aanbrengen kan er echter een lager ventilatieniveau aangehouden worden om mogelijke droge
spuitnevel te voorkomen. Onder bepaalde omstandigheden kan dit teruggebracht worden tot 2
luchtverversingen per uur.

De snelheid van het aanbrengen van de verf en de luchtverversingen moeten in balans zijn om ervoor te zorgen
dat de oplosmiddeldamp onder de onderste explosiegrens van 10% blijft. Apparatuur moet tijdens gebruik
elektrisch veilig zijn en het is van essentieel belang dat er geen stof, oplosmiddeldamp etc. in de tanks
terugkomt. Om deze reden dient er een positieve druk boven de normale atmosferische druk aangehouden te
worden in de tank of besloten ruimte.
pr

Ontvochtiging

Vochtigheid kan een groot probleem zijn. Ontvochtigingsapparatuur, indien nodig, moet voldoende capaciteit
hebben om de conditie van het gestraalde staalwerk op de vereiste standaard te houden. Daarnaast moet de
staaltemperatuur, om condensatie te voorkomen, altijd minimaal 3°C boven het dauwpunt zijn. Op oppervlakken
die in een droge conditie gehouden zijn kan een coating aangebracht worden als de staaltemperatuur langer
dan 1 uur minimaal 3°C boven het dauwpunt is geweest. Het oppervlak moet ten tijde van het aanbrengen
zichtbaar droog en schoon zijn. Deze conditie moet aangehouden worden totdat de coating uitgehard is. Het
verven van tanks en besloten ruimtes mag alleen gedaan worden in acceptabele atmosferische condities,
anders kunnen er negatieve effecten optreden.

Als richtlijn geeft een relatieve vochtigheid van 40–60% optimale resultaten, hoewel voor de meeste materialen
een relatieve vochtigheid tussen de 25–80% voldoende is.

Verwarming en verlichting

Als verwarming nodig is, moet dit door middel van een warmtewisselaar gebeuren, bijv. lucht die bij de tank
komt, mag niet direct door een verbrandingskamer gaan. Temperaturen moeten tijdens de duur van het
aanbrengen tot en met het doorharden gehandhaafd worden en apparatuur dient dag en nacht in de gaten
gehouden te worden.

Verlichting tijdens het stralen en schilderen moet elektrisch veilig zijn en voor al het werk geschikt licht geven.
Als richtlijn kunt u ervan uitgaan dat er voldoende verlichting is, als een standaard tekst van een afstand van 30
centimeter van het oog gelezen kan worden. Het liefste dient de verlichting een krachtige werklamp via het
lichtnet te zijn met achtergrondverlichting altijd aan, vanwege de veiligheid.

Onderhoud en reparatie of eerder geschilderde tanks

In tegenstelling tot schepen in de beroepsvaart, bevatten de tanks van grote jachten geen vloeistoffen met
complexe chemische samenstellingen en zijn hoofdzakelijk bedoeld voor opslag van brandstof en
smeermiddelen, drinkwater, grijs water en vuilwater. Zodoende gaan ze over het algemeen lang mee zonder
groot onderhoud of zelfs helemaal zonder onderhoud. Er komt echter een moment dat tanks een
onderhoudsbeurt moeten krijgen.
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Voordat ze gestraald kunnen worden, moeten de tanks schoon en droog zijn en klaar zijn voor verdere
behandeling en het aanbrengen van een coating. Hieronder worden in het kort de minimum vereisten
uiteengezet:

· Tanks moeten schoongemaakt zijn en in het geval van brandstoftanks - gasvrij.
· Eventuele aanwezige blazen moeten opengemaakt worden en de blaasranden moeten weggehaald

worden.
· Zware kalkafzetting moet van alle oppervlakken worden verwijderd.
· Kalkafzetting, vuil en andere resten (olie, vet etc.) moeten van de tanks worden verwijderd.
· Al het laswerk op de tanks moet voltooid zijn.
· Alle tanks moeten met zoet water gewassen zijn.
· Eventuele gebieden waar staal vernieuwd moet worden, moeten goed voorbehandeld zijn.

International levert een groot aantal primers, te veel om in deze publicatie te kunnen noemen. Mocht u verdere
informatie wensen over primers voor uw specifieke wensen, neem dan contact op met uw International
vertegenwoordiger.

De in dit informatieblad verstrekte informatie maakt geen aanspraak op volledigheid. Elk gebruik van het product voor een toepassing anders dan die welke in dit blad is aanbevolen,
zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging onzerzijds dat het product voor die toepassing geschikt is, geschiedt voor eigen risico. Hoewel wij voortdurend streven naar correctheid
van alle omtrent het product verstrekte adviezen (zowel in dit informatieblad als langs elke andere weg), hebben wij geen controle op de kwaliteit en toestand van de gebezigde
ondergrond, of op de vele andere factoren die de verwerking van het product beïnvloeden. Tenzij wij daarmee expliciet en schriftelijk akkoord gaan, aanvaarden wij derhalve geen
aansprakelijkheid in welke vorm dan ook voor de met het product bereikte resultaten, en voor verlies of schade (anders dan overlijden of persoonlijk letsel ontstaan door nalatigheid
onzerzijds) voortvloeiend uit het gebruik van het product. De in dit informatieblad vervatte gegevens zijn onderhevig aan periodieke wijziging als gevolg van de opgedane ervaring en
van ons voortdurend streven naar productverbetering.

International Paint (Nederland) bv
Yacht Department – Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim
Gratis advieslijn: 0800 022 6555  Telefoonnummer: +31 (0)71-3085300
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