Richtlijnen & tips voor onderhoud
voor ALEXSEAL® Premium Topcoat 501

Technisch infoblad:

450-75 C&M
®

1. Introductie

Door met zorg uitgevoerd onderhoud, zal Alexseal Premium Topcoat 501 de ruige
weersomstandigheden op het water langdurig kunnen weerstaan. Na het aanbrengen
van de verf is het belangrijk om met name de buitenzijde van het jacht goed schoon te
houden en met regelmaat te onderhouden. Door het opvolgen van deze richtlijnen zal
de hoogwaardige aflak langdurig bescherming bieden en duurzaam presteren.

2. Reiniging

Spoel de geschilderde ondergrond altijd na het varen af met ruim schoon water.
Dit verwijdert loszittend oppervlakkig vuil en eventuele zoutresten. Wanneer men met
zogenaamd kalkrijk “hard” water spoelt bestaat de kans dat er zich matte druppels
gaan vormen op het oppervlak. Door het gebruik van zacht water of een
onthardingsmiddel kan worden voorkomen dat kalkresten afkomstig uit het water zich
opbouwen en misschien onterecht het idee geven dat de glans van de aflak afneemt.
Het geschilderde oppervlak bij voorkeur 1 maal per week afwassen met water in
combinatie met een niet agressief reinigingsmiddel, welke PH neutraal is en geschikt
is voor geschilderde oppervlakken. Let op: sommige reinigingsmiddelen kunnen
aangebrachte was- en of beschermlagen aantasten of verwijderen. In het meest
extreme geval zelfs afbijten. Voorkom dat dergelijke producten worden gebruikt.
Controleer de gebruiksaanwijzing (mengverhouding) op het etiket van het
reinigingsmiddel.
Gebruik geen harde borstels, schuursponzen en schurende reinigingsmiddelen op het
schilderwerk. Deze zullen het oppervlak bekrassen en de glansgraad doen
verminderen. Gebruik alleen zachte borstels, sponzen en reinigingsmiddelen welke
bedoeld zijn om geschilderde oppervlakken mee te behandelen. Door het oppervlak af
te drogen voorkomt men aftekening van waterdruppels. Daar waar mogelijk, maak
gebruik van een zeem, zachte doeken, spons en of een siliconen watertrekker.

3. Beschermlaag

Het is aan te bevelen een wax van hoge kwaliteit aan te brengen op het schilderwerk.
Deze producten moeten echter wel zijn afgestemd op polyurethaan aflak. Deze
producten geven een aanvullende bescherming aan het schilderwerk en zullen de
levensduur van de aflak absoluut positief beïnvloeden.

4. Opmerking

Riwax Nederland B.V en een aantal andere leveranciers produceren aanvullende
beschermingsproducten. Gebruik bij voorkeur die producten waarvan bekend is dat ze
zijn ontwikkeld om specifiek verf (polyurethaan) aanvullend te beschermen. Producten
mogen geen schurende inhoudstoffen en of bijtende chemicaliën bevatten.

5. Vlekken verwijderen

Verwijder ontstane vlekken altijd zo snel mogelijk. Bepaalde vervuiling kan etsend
werken en of wanneer langdurig op het oppervlak aanwezig, in de verf trekken. Als
een bepaalde vlek niet met behulp van een niet agressief reinigingsmiddel kan worden
verwijderd, kunnen bepaalde oplosmiddelen worden gebruikt om de vlek te helpen op
te weken. Let op: aceton en thinner als laatste optie toepassen. Mogelijk dat deze 2
oplosmiddelen, wanneer niet correct of veelvuldig toegepast, de verf aantasten. Als de
vlek met oplosmiddel kan worden verwijderd, het oppervlak direct goed nawassen met
schoon water in combinatie met geschikt reinigingsmiddel.

6. Verwijderen van zout

Eventuele zoutaanslag verwijderen met warm water in combinatie met witte azijn.
Mengverhouding 1: 1. Voeg de azijn toe aan het warme water en gebruik het mengsel
om de aanslag te verwijderen. Zodra klaar, oppervlak goed nawassen met schoon
water in combinatie met geschikt reinigingsmiddel.

7. Bijwerken

Zwaarder belaste oppervlakken kunnen op termijn krassen, slijtplekken en
glansverlies gaan vertonen. Hieronder kan ook worden verstaan het verwijderen van
wat lokale overspray en of aftekening van plakband. Wanneer men kiest voor het
lokaal polijsten en of bijwerken van het verfsysteem adviseren wij u dit te laten
uitvoeren door een professional. Door het aanvullend behandelen met beschermende
wax kan de glans nog langer worden behouden. Kleine oppervlakken handmatig
uitvoeren. Gebruik voor grotere oppervlakken een in toeren regelbare polijstmachine,
bij voorkeur voorzien van een 150 mm pad of schapenvacht. Of informeer bij de
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desbetreffende leverancier welke materialen en of combinaties men bij voorkeur dient
te gebruiken.
8. Polijsten

Soms kan het op langere termijn nodig zijn door middel van polijsten de glans te
herstellen. Wij adviseren u deze werkzaamheden door een professional te laten
uitvoeren. Voorkom dat door te zwaar polijsten de verf onnodig veel wordt
“afgeslepen”, of in het ergste geval wordt verwijderd. Informeer bij de desbetreffende
leverancier welke materialen en of combinaties men bij voorkeur dient te gebruiken.

9. Kleine reparaties

Kleine oppervlakkige reparaties kunnen met een speciale techniek door een
professionele applicateur worden uitgevoerd. De beschadiging lokaal repareren en in
kleur herstellen. Laat de reparatie een aantal dagen uitharden. Matteer (schuur) de
plek en een deel van het omliggende (incl. overspray vlak) bestaande oppervlak met
schuurpapier P1500-P3000. Het gerepareerde deel en het aangrenzende oppervlak
door middel van polijsten terug brengen in de oorspronkelijke glansgraad. Herhaal na
de reparatie stap 3 voor de duurzaamheid van de glans. Informeer bij de
desbetreffende leverancier welke materialen en / of combinaties men bij voorkeur
dient te gebruiken.
Noot: Bepaalde kleuren inclusief rood, grijs en metallics zijn niet altijd “100%
onzichtbaar” plaatselijk te repareren. Om kleurverschillen en een tegenvallend
resultaat te voorkomen is het verstandig een klein testvlak te maken op een locatie die
niet direct opvalt.

10. Aanbevolen producten

Hieronder staan een aantal Riwax producten waarvan bekend is, dat zij speciaal zijn
ontwikkeld voor het schoonmaken en onderhouden van geschilderde ondergronden.
Genoemde producten worden hiervoor dan ook door Mankiewicz / Alexseal Yacht
Coatings aanbevolen. Zie website Riwax Nederland B.V. , www.riwax.nl
Lees de gebruiksaanwijzing op het etiket alvorens met de werkzaamheden te starten.

Reiniging:

RS Boatclean
- speciaal voor effectieve reiniging en ontvetting van de lak
RS Wax Shampoo - voor frequente reiniging en het onderhouden van de waxlaag
Gebruik een zachte borstel of spons bij het wassen om krassen te voorkomen en maak het
oppervlak zo goed mogelijk droog met een zeem of siliconen watertrekker.

Bescherming:

RS08 Star Finish
RS10 Hard Wax

- authentieke wax die lak beschermt en vuilaanzetting tegen gaat
- zeer vloeibare wax voor langdurige bescherming

Gebruik de RIWAX poetsdoeken om de wax met de hand aan te brengen of de RIWAX
excentrische machine met zwarte pad om de wax machinaal aan te brengen. Gebruik altijd een
RIWAX microvezeldoek om de wax uit te poetsen.

Polijsten:

RS06 Polish
RS04 Medium
RS02 Medium

- geeft glans terug aan doffe plekken
- geeft glans terug aan licht verweerde oppervlakken
- geeft glans terug aan zwaar verweerde oppervlakken

Voor alle bovenstaande producten dient een in toeren regelbare polijstmachine gebruikt te
worden met 150 mm steunschijf. Gebruik de daarvoor benodigde polijstschijven en of
schapenvachten zoals aangegeven in het RIWAX onderhoud stappenplan.

Nabehandeling polijsten:

RS06 Polish

- geeft glans terug aan doffe plekken

Dient na het polijsten met de RS04 / RS02 altijd gebruikt te worden om de hologrammen
(polijstbanen) te voorkomen/ weg te nemen.
Daarna altijd weer beschermen met RS08 Star Finish of RS10 Hard Wax (zie bescherming).
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