
Heavy Duty Coat op epoxy - metaal - polyester

Heavy Duty Coat is een vervangend produkt voor de epoxy-tar, met perfecte eigen-
schappen zoals; beschermend, aangroeiremmend, corrosiewerend en waterdampdich-
theid. Uitstekend geschikt voor het onderwaterschip.
Deze Heavy Duty Coat is een 2-componenten coat, op basis van epoxy. De coat is 
geschikt voor verschillende ondergronden zoals; hout, epoxy, metaal en polyester. 
Wanneer de ondergrond bestaat uit een beschermlaag van epoxy-tar kan onze nieuwe 
coat daar op aangebracht worden. 

Ondergrond:

Epoxy     : materiaal kan direct op deze ondergrond aangebracht worden, eerst goed 
ontvetten,  schuren en nog eens ontvetten.
Metaal    : voor goede hechting dient er eerst een epoxy grondverf te worden aange-
bracht.
Polyester: zie epoxy ondergrond.
Verbruik  : 400 - 500 gram/m2 

Algemene werkwijze:

Ondergrond moet zijn ontdaan van vuil, antifouling en verflagen. Daarna  goed 
schuren (korrel 100 - 220). Ontvetten kan het beste met methyleen, thinner, aceton 
o.i.d. gebeuren. 
Gebruik hierbij veel schone doeken, omdat het vuil anders verplaatst wordt. Draag 
handschoenen, beschermende kleding en een koolstofmasker bij het gebruik van 
ontvetters. 
Om een glad oppervlak te verkrijgen kan er eerst geplamuurd worden.
Bij een epoxy ondergrond kan direct een epoxy plamuur gebruikt worden. Bij een 
ondergrond van kaal metaal moet eerst een epoxy grondverf van twee lagen aange-
bracht worden, alvorens er geplamuurd kan worden met epoxy plamuur. Een onder-
grond van polyester kan zowel met polyesterplamuur als met epoxy plamuur. Wij 
adviseren epoxy plamuur.

Na de plamuur goed schuren en daarna afwerken met Heavy Duty Coat.
Pak de rol of kwast en smeer het te behandelen object in met het Heavy Duty Coat/ 
harder-mengsel. 
Binnen 24 uur kunt u zonder te schuren een nieuwe laag Heavy Duty Coat aanbren-
gen. Wacht men langer dan 24 uur dan is het raadzaam voor het coaten eerst te 
schuren. 



Na de laatste laag Heavy Duty Coat adviseren wij u het object een week lang goed te 
laten uitharden. 
Het is mogelijk om na de Heavy Duty Coat een kleurlaag aan te brengen. Ook is het 
mogelijk weer antifouling aan te brengen. Voorafgaand aan de kleurlaag of antifouling 
moet dan eerst een epoxy-grondverf aangebracht worden.
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