
REPARATIE VAN BESCHADIGINGEN IN DE GELCOATLAAG

METHODE 1:

1) Krassen uitdiepen met een scherp mes en/of schuurpapier.

2) Op dit gedeelte een hechtmiddel (+ harder) of 
   polyesterhars (+harder) insmeren.

3) Polyesterplamuur aanbrengen, dit zo glad mogelijk afstrijken en nadat dit hard is geworden,                       
     schuren met waterproof schuur-papier (nr.220 - 320). In de regel moet men 2 à 3 keer plamuur
     aanbrengen voor het gewenste resultaat. U kunt met de vingertoppen voelen of alles egaal en glad  
     is.

4) Afwerken met dd-lak in de gewenste kleur. Minimaal twee keer aanbrengen.

METHODE 2:

1) Krassen uitdiepen met een scherp mes, verfkrabber, dremel en/of schuurpapier.

2) - Gelcoat in dezelfde kleur met antikleef aanbrengen in de krassen, eventueel cellotape er overheen  
       plakken (bijv. op een staand vlak).  
     - U kunt wel gelcoat zonder antikleef gebruiken, maar dan moet u sowieso cellotape plakken over                          
       de reparatie i.v.m. het “plakkerig” blijven van de reparatieplek nadat deze is uitgehard.  
     - Is het onverhoopt toch gebeurt dat u geen antikleef in uw gelcoat heeft gedaan en u bent ver  
       geten de reparatieplek af te tapen. Wees dan gerust, want u kunt de bovenste laag van de gelcoat               
       eerst nog afnemen met aceton. Dit zal het kleverige laagje grotendeels verwijderen en maakt de  
       plek weer bewerkbaar.

Probeer ervoor te zorgen dat het oppervlak van de toegevoegde gelcoat hoger ligt dan de oude gel-
coat. Zo hoeft u later niet nog eens gelcoat toe te voegen. 
Deze laag laten uitharden.

3) Na het uitharden met een schuurblokje schuren met waterproof schuurpapier (k600 - 800 - 1000 - 
1200 - 1500 - 2000). Blijven schuren totdat u een glad en egaal oppervlak heeft.

Tip! Plak papiertape ruim over de reparatieplek. Als u nu begint te schuren op de reparatie doet u dat 
door de tape heen. Op deze manier schuurt u niet meteen alles buiten de reparatieplek. Ook kunt u op 
deze manier een grovere korrel schuurpapier gebruiken (gebruik wel altijd een schuurblokje!). Zodra 
u de plek gelijk heeft geschuurd met de tape kunt u deze verwijderen en verder gaan zoals hierboven 
omschreven.

4)  De glans die verdwenen is door het schuren, kan weer terug
   gebracht worden met polijstpasta.

5)Waslaag aanbrengen.

Succes met uw project! 

Als u er niet uitkomt kijk dan op ons Youtube-kanaal voor instructiefilmpjes. Uiteraard zijn wij tele-
fonisch ook te bereiken op 0561-613344. Wilt u liever persoonlijk contact? Bezoek dan onze winkel in 
Wolvega, de koffie staat voor u klaar!


