Schilderen met Toplac® – planning van dag tot dag
Overweegt u om dit jaar uw polyester romp of opbouw te schilderen met Toplac? Zo ja, dan hebben wij een tijdschema voor u opgesteld om u te helpen
bij de verfapplicatie.
Dit verfschema is alleen van toepassing als uw gelcoat in goede conditie is. Wanneer de gelcoat oud of poreus is geworden, is het essentieel om de gelcoat
eerst goed af te dichten. Voor het beste resultaat adviseren wij de gelcoat af te sluiten met een 2-componenten epoxy primer, zoals Gelshield 200. Vanaf een
epoxy primer kan het beste worden gewerkt met een 2-componenten grondverf (Perfection Undercoat). Hierna kan Toplac worden aangebracht volgens het
hieronder genoemde schema, vanaf stap 6.

Dag-tot-dag tijdschema: Pre-Kote/Toplac® aflak
Het te schilderen oppervlak zorgvuldig reinigen en ontvetten met Super Cleaner. Vervolgens goed
schuren met schuurpapier P180 totdat een gelijkmatige, matte afwerking is bereikt. Afnemen met een
kleefdoek of afspoelen met leidingwater en de ondergrond hierna volledig laten drogen. De 1e laag
Pre-Kote met de roller aanbrengen.
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Handige tip: voor lichtere kleuren adviseren wij voor een diepere glans en een betere dekking de tweede laag Pre-Kote 50:50 te mengen met de kleur Toplac van uw keuze.
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Als eventuele beschadigingen of defecten geplamuurd moeten worden, breng dan in een dunne laag Watertite epoxy plamuur aan tot een zo
glad mogelijke afwerking.
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Schuur de Watertite met schuurkorrel grofte P180, neem de ondergrond af met een kleefdoek of spoel het af met
leidingwater. Laat de ondergrond hierna volledig drogen. Breng de 2e laag Pre-Kote met de roller aan.
Handige tip: om een professioneel resultaat te behalen, adviseren wij in dit stadium om Toplac en Pre-Kote te mengen in een mengverhouding van 50:50. De dekkracht over de eerste laag
Pre-Kote zal bij deze toepassing verbeteren wanneer de grondverf al bijna dezelfde kleur heeft als de aflak.
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Verricht een visuele check op de kleur. Breng, indien noodzakelijk, een 3e laag Pre-Kote aan. Laat de laatste laag Pre-Kote
drogen: volg hierin de droog- en overschildertijden zoals opgegeven in de Technische Datasheet van dit product.
Handige tip: Pre-Kote heeft een zeer hoog pigment gehalte, waardoor het een uitzonderlijk dekkend vermogen heeft. Één van de belangrijkste taken van een grondverf is te
zorgen voor een uniforme kleur van de ondergrond voordat de aflak wordt aangebracht. Dit zorgt ervoor dat eventuele reparaties of verkleuringen niet door de Toplac heen
schijnen en afbreuk doen aan de uiteindelijke afwerking. Door het uitvoeren van een visuele controle in dit stadium, en waar nodig nog grondverf aanbrengen, kunt u verzekerd
zijn van een uniforme afwerking.
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Nadat Pre-Kote ruim voldoende de tijd heeft gekregen om te drogen, schuur dan met grofte P320 tot een gelijkmatige matte
afwerking. Afnemen met een kleefdoek of afspoelen met leidingwater en de ondergrond hierna volledig laten drogen.
Handige tip: schuurpapier van goede kwaliteit heeft een meer uniforme verdeling van de schuurkorrel en behoudt hierdoor langer haar scherpte dan goedkopere alternatieven.
Wanneer het schuurpapier gemakkelijk volloopt en vissenstaarten maakt in de afwerking, probeer dan te schuren met waterproof schuurpapier i.c.m. water: vul een plantenspuit
met water en spuit zoveel als nodig is op het oppervlak dat u gaat schuren. Vergeet niet om te controleren of uw schuurpapier geschikt is voor nat schuren.
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Handige tip: begin halverwege de ochtend met het
aanbrengen van de verf. Doe dit om er zeker van te zijn
dat er geen dauw (vocht) meer op het oppervlak aanwezig
is. Ook kan de verf na applicatie nog de gehele dag drogen
voordat er s’avonds weer condensvorming ontstaat.
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Breng de eerste laag Toplac aan in de ochtend (rond 11 uur). Geef deze verflaag twee dagen de tijd
om te drogen. Hanteer de ‘roller en nadas’ methode voor het beste eindresultaat. Werk in secties
van 30x30 cm: breng Toplac aan met een schuimroller, verdeel de verf in alle richtingen, rol de verf
netjes uit tot deze gelijkmatig over het oppervlak is verdeeld. Het geschilderde oppervlak hierna direct
‘nadassen’ met een kwalitatief goede, brede platte kwast. Zorg ervoor dat er voldoende, maar geen
overtollige verf aan de kwast zit. Strijk de kwast vertikaal over het oppervlak met enige druk. Ga er
hierna nog een tweede keer overheen met de kwast, maar dan met een lichtere druk. Wij adviseren
om bij deze klus met zijn 2-en te werken: de 1e persoon brengt de verf aan met de roller en de 2e
persoon gaat er met de kwast achteraan om de ondergrond direct glad af te werken.

Gebruik een ‘fijne’ Scotch-Brite™ pad van 3M om de aflak licht op te ruwen. Beweeg rustig van links naar rechts met deze
schuurpad (let op: niet van boven naar beneden of in cirkels). Eventuele zakkers, vervuiling of stofjes in de verf kunnen uitgeschuurd
worden met grofte P400-P600. Afnemen met een kleefdoek of afspoelen met leidingwater en de ondergrond hierna volledig laten
drogen. Breng vervolgens een 2e laag Toplac aan volgens de eerder opgegeven methode.
Handige tip: behandeling met een ‘fijne’ 3M Scotch-Brite™ schuurpad voorkomt oppervlaktespanning van de 1e laag Toplac,
waardoor de tweede laag Toplac makkelijker vloeit.
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Controleer of de dekkingsgraad van de verf naar tevredenheid is. Indien gewenst, kunt u de vorige stap herhalen en een 3e laag
Toplac aanbrengen.
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