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De houd.ers van d.it voorontwerp, d.ie d.at ontwerp j.n d.e praxti5t<
toepassenr zijn gehoud.en d.e opmerklngen, raartoe het voorontnerp
hwr aanleid.ing geeft, voor 1 septenber 1963 langs d.e b.iËrarcj:ieke
weg in tc d.ienen bij het ministerie van d.efensie (marine).
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meinorie)
meurorie)

Aeue bladzi jden lrorden a1s rrblallcorr aa.ngemerkt d.e blad.zi jden,
d.ie zond-er cnige tekst zijn uitgegeven. ïnd-ien op d.ie blad.zijden
voorkornsn d.e titel van het boek, het nunmer van d.e blad.zijd.e en
cventueel rrAvbrtr gevolgd. cloor een nunuler, woróen zij niet a1s
blanco aerngemerkt'
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1_00, Vgorafgaand..e bep?]ingep

.

\

3

1110, Betekenis van enige uitdrukkingen
1120, Algemene richtlljnen

3
3

1209. Reinigen vaq d..e te schild.eren ondergTon{
121O, Reinigen van vui.L geword.en schild.erwerk
i:'
1220. Reinigen van een.stalen ond.ergrond.
123A, Reinigen van een verzinkt stalen onclergrond
1240, Reinigen va.n een ond.ergrond. van lichtmetaal
1250. Reinigen van koperlegeringen
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f-300." ConseJ:vere3 vanje gnclergr.ogÈ
1310. Conserveren van stalen buitenwerk
1320, Conserveren van stalen binnenwerk
1330. Conserveren van verzinkt staal en koperlegeringeri
1340. Conserveren ven lichtmetaal
1350, Conserveren van te schild.eren hout
J-49g. Het bÀiwerken

1410,
1420,
1430.
1440,
1450.
1460.

lgn .bggchad.,isd schí}d.e:ruerk

of

1600..
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10
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11
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twee

meer componenten

630, . Spui.tgereed sohap

164A, Onderhoud van het spuitgereed schap

2000, Het schil.d.eren van het ond.er.watere,ed.eeLte van Ce
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d.elen van het schip ond.er d.e waterli.in

2100, ïnlreidende bepali.ngen
2114. Betekenis van d.e term I'buitenhuid.tt
2120. Algenene ricirtlijnen
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Gebruik en ond.erhoud. van sqhild.ergereedschap
1 6 1 O. I{and.gereed.schap
1620, Behand.eling en ond.erhoud van het hand"gereed.schap
1

7
7

9

van vuil geword.en schild.e::vr-erk
van getamponeerd.. schil_d_erwerk
van net aluminiunwerf behandeld werk
van schilderwerk op asbest

$00.. He-!-!e".rjr,rqg-van vegF in-het lcabl:lgat
1510. ControLe ell voorzorgsmaatregelen
1520. Het aanmaken van verf, samengesteld. uit
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Gronden
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Bijwerken
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water-
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2210, Voorbehand.eling van een stalen buitenbuid.
17
2220. Voorbehand.eling van een stalen water- en 'nind.gang 17
2230, Voorbehand.eling van een thernisch verzinkt stalen
en van eon alurninium buitenhuid of water-'en wind.ganglB
2240. Voorbehand.eling van een boutcn buitenbuiil of water-

2300,

en wind.gang
Velfsystemen voor d.s buitenhuid
%1of43o. Verfsystencen voor een stalen buitenhuid. (niet
voor een inmobiel scti:ip)
A. Socrten verfsystemen èn hun toepassing
B. Iïet Novopl as t-hui èverf systeen
C. Het Dmco-hui d.verf systeem
Do Het Snitsr huidverfsysteem
Eo Het Koolr s huid.verfsysteem
2344. Verfsystemen voor oen thermisoh.vorzinkt stalen
buitenhuid.
23rO/2360. Vèrfsysternen voor een houten buitenbui-d.
A. Soorten verfsystenen
D
Jr
Het Magna-hui d.verf systeem
c. Het &roo-hui d.verf systeem
D. Het Koolr s huid.Verfsysteem
23?0. Sohild.eren van d.e stalen buitenhuid. van een innmobiel
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20
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2380. Sohild.eren van alurainiuro en houten sloepon (ook notorsloepen, thirhaleil-boten e. d. )
25

À. Aluminium

sloepen
Houten sloepen
Verf,systernet voor d.e wa_Lg.r- en .nÍnd.gang
2410/2450. verfsystemen voor een stalen water- en windgang
A. Soorton verf.systemen en hun toepassing
3. Het Anfolexfloluco Fï-boottopverfsysteem
C. Het liïolirex A. V. Tlrcoating-boottopverfsysteem

3.

2440,

D. I{et l{oluco menie/Fï,boottopverfsysteem
. E. Eet Eaco*boottopverfsysteem

F. Het Cyclodine-boottopverfsysteem
Go fiet Smlts' boottopverfsysteem
H. Het Kool' s boottopverfsysteem

2460. Verfsystemen voox eon verzinkt stalen water-

vrindgang

26
26
26
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27
29

30
31

32
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33

en

A. Soorten verfsystemen en hun toepassing
3. Het Anfolcx/l\ioluco FI-boottopverfsysteem
C. De variant van het Anfolex/Moluco Fl-boottop-

verfsysteem

2470. Verfsysternen voor een houten ,rater- en ïrind.gang

WIT

25

33
33
34

34
34

vooRoN'IitlERp V00RS0IIRIFT SCIlïi,UIRlil.ï S0ïiïip]ilí

312.
250q, Schild.eren van ep-{c:si-Qe-lj g

4c wq'-c_ffrig

JË

H---qgl-

es

l!+r--?$ 4e

r
35

2510. DÍcpgangsmorkcn
2520. Schrclefasson on voortstu.ders
2530. Rouron
2540. Irand.cn on s"buikcn
2550, Tubclurcn en grotc oirculatiE;-in- en -uitlaten
2560, Asd.icdorn on -dcntrunk
2574. 3epaaldc, schocpsdclcn onder natt-r van mijncnvogors
van dc Vir,n Stracli;nklassc
schild.sron van d.clen vcrr stalt n oppcrvl.dttcschcpen
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voorschrift betruffcnd.c hct schild.ercn
v?.*-L*gp€s
ÏNL]JÏDÏNG

1. Dit voorschrift booog'b vast tc l-ggcn, hoe do schcpon dor
Koninklijkc marine en diu van du clicnst van hut lood.swozen,
d.o betonning, bcbakening .:n verlichting moetcn wordcn ges

*

chi1d.crd".

2. IIet schild"err,n heeft tun d.ocl de sch,:pon gvd.urend.e langere
ti jd. te gon corrosie te beschermcn. rrSchild"urt nfr omrrat het
aanbrengan van conserverc.nde (roustwerendc) verflagcn, hot
aa,rrbrvngen van afschild.erverven - waarond.er bcgrepen aangroeiwercnd-e verven - alsook and.ere bewerkingen, zoaS_s planuxoÍl eodrr wr,lke nodig zijn om hct vcrfsystccm een lange
levensduur en optimale bescherrncndo kwalit,itcn te g€vêÍtr
L Voor d.e verfsoorten cn and.ere onde;rboud.smid.d.elen, genoemd.
in d.it voorsohrift, raadpLego mcn steed.s d.e bijlage 1e waarin
onder mecr d.e Nato-stochlunmcrs en benamlngcn en hot d.oel van
gebruik van diu midd.clen zijn vermeld.
4. Allel voorschriftcn, v66r d.o verschijning van d.it voorontwerp inzake he;t schild.Llren van schepen gcgeve:n bij incid.ente;*
Ie beschikkingen, brieven of telegrammen, moetcn rÍordon geacht te zijn vervallonrvoor z,ovèt zij in strijd. zijn net èe
inhoucl van dit voorontworp. rn geval rnan twijfol noet terzake
d.e beslissing van d.* vlagofficior materieel worden gevreagdr

VOOBOI'ITI{ERP VOORSCflRIFT SCSIIO]!R!Ni SCH].PÍSÏ

lrooRoNTïfEaP vo0RscHnïpf

scïïIlDlrRl{f scHwl$r
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SetsECqLs van enise uitdr'.4hliineen

Dit voorschrift verstaat

ond.ere

gr nilri{teqiee het ninisterle van defensie (marine)1

:

!r g,ggggj3g,s êen samênstel van verflagen, die na elkaar
zijn opgcbracht, met bed.elflrerend.e eigenschappeng
gr E-dI9pIiq.: het aanbrengon va^n een verfsysteem op Êen
materiaal, met als &oel d.at materiaal tegen aaritasting
te beschermen,
È. 9gnÊ-g{ïcrc4s bet boschcrnon van matcriaal (mutalen, bout,
tegcn aantasting ("o""o*iuo rotíing;
ilffi|lynststof)
uitd.rogen) net bchulp van roestwetrendc of conservcronde
vervent

g.
!.

erqrldgLr het aarrbrengcn van cen laag verf (grond.verf,.) a1s
tussenlaag tussen d.e conserverende laag on d.e aflak* of
sluitlaerg, bed.oeld. ond.er €;
g$SJËildg*g.r het aanbrengcn varl een aflak- of sluitlàag
als laatste laag veuc het vcrfsyster:m.

1120. Aleegene rich_tlii jrlgg
1121r Gelst op d.e vorfkosten en de toeneming van bet gewicbt
van een schip, moet schildorwerk aovee] mogelijk beperkt
blijvein tot het nood.zakelijke. Door berhaaldelljk overschíld.eron ontstaat eon d:lklce verflaag, waarin gemaklcelijk barsten
en blad.tiors kunnen ontstaanr }aarnaast zijir vervcn in het a1gemecn vrij brand.baa.r en zullern d.ikke verflagen bij brand
d"eze aanzienlijk kunnon aanwak},oren on naar iurdorc conpartimonten d.ocn overglaln.
1122. Overbod.ig sohi1d.e,fi,Íerk kan mern onder meer vermijd.en d.oor
rnrilc pleklcen pas d.an over te schÍld.eron, i,ranneer gebleken Ís,
d.at zij niet of nj-et afdoendo kunncn wordon schoongenaakt...
Eierbij zij opgemerkte d.at sommige emulsieverven niet kunnen
worden schoongemaekt.
1123" Al-vorens men d.e ecrstc laag van e;en verfsystocm kan opbrengen of een besab.ad.igd. verfsysteen, kan bijwerken, noet men
d.e ond.ergrond. ontd.oen va,tl roest, vuiL, vetl zouten, olio of
aangroeí en moet men d:io vorvolgens goocl laten drogen of
d.roognaken. Loszittencle varf en blaild.ors moet nen verwijd.eren door afschrapon.

VOORONTIftINP VOORSCIIRIF{ SCEIT,DiIRPN SCHEPMT

1124. 31j het schiLd.eren van het onderwaterged.eelte van óe scheepshuid. gedurend.e èe d.okklng noet bet sch.ip worden verbloktr 1nèien kan
lrorden verwacbt, d.at het scb,ip niet bLnnen 6 naa,nèen opnieuw zal worsen ged.okt. Eet verd.ient aanbeveling bij het eoh.iliLeren van bet onderwaterged.eelte eerst d.e kielplaat tussen tle blokken te schilcl.eren;
zod.at he{ verfsysteen op d.Íe plekken voldoentLe ig d.oorgehariL, rÍanneex
bet scbip word.t verblokt, Met het oog op ile ttroogtiJd.r vereist voor
d.e verflagen, d.j-e na het verbïokken op ile kielplaat noeten wbrden
aa^ngebracbt, noet het verblokken zo spoetLig nogelijk geschieden.

1125. ne volgenile rogels noet nen blj het sobild.eren \ran scbepen
steeds in acbt hêmorrr
pr In gem,atigd"e kl.imateg nag niet worden geschi ld.erd.r
1o. bi5 vorst en bij voorkeur ook nlet bij een tenperatuur boven

hei vrlespuntr áoch, bened.en 40C;
2oo als de ond.ergrond. nat is dool d.auw of
d.atnp' of beèekt is net ijzel of ijsg
30. bi; zware mist of regen.

gecondenseerde water-

b. In tropische

gl

kl;lne[Len nag:niet wo:rden geschild.erd.r
10. op een ondergtrond., d:Le aan *ireote sterke zonnestraling ls
bLootgesteld-1
2or op een ondergrond., d.j.e zeer warn ls.
Men noet bij voorkeur sohild.eren ged,urend.e èie urenr welke het
neest gesohl"kt daarvoor zijne waarbij men ex vooral op noet
letten, clat nen niet scbild.ert ged.urend.e of vlak voor die u.rent
waarvan bekentl is, d.at er steeds oondensatie van waterd.anp

plaats heeft.
op lettenr fut iLelen va,n
$. Si3 het schild.eren noet men er voorts
rubber, zoals 'sluitra^red.eny niet met verf 1n aani:aking koraen 1).
'Voorwerpen,
lÍaarop de

veri uit

d.e aard. d.er zaak

nÍet kan houd.en

- zoals sohamieren - nogen níet worden geschild.erd..

1200. RAImqpq'T lrAN pE rq sgilIpERqÏ_qlDm'cBoNl
121C. ReiniEen van vuil seworden scbild.erwe;rk
var:. d'euren,
1211. Vuil en vette aanslag op g}g1@
rrpolishrr ver'
kan
men
net
d.er:rposten en anderg kleine oEgervlakkorl
plaatsen
inwrijven met
wijilerenr fiiertoe moet nen d.e t<: behandelen
ttpolishrt
ls aangebracht.
een d.oek, ÏÍaarop een .Ë9.x'i3Ê9 hoeveelheid.
Nadat rnen d.e ttpoli-shfr geèurend.e ongeveer 15 ninuten heeft laten
lnwerken, wrijft men de plaatsen net een wollen lap goed nal tottLat tle glans weer yersohijntr l,[en nnoet d.e ilpolishtr goed. schud.d.en
voor het gobruik.
1212, Het gebruik van ttpolish[ noet eohter tot een niniÍnum beperkt
blijven, aangezien d"e verf d.oor d.e rrpolishrr zaoht wordt. Ioor onileskund.íg gebruik rran rrpolishtr wordt het schlld.erwerk steed.s vetter, tenrijl voorts d.e glans terugloopty cloord.at 4e tlpolishtr niet
gooiL neer kan worden uitgewreven en het vril er zich sneller op
afzeto

ïffi
A

+

punt 331?.
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1213. Het gebruik van "polish" voor e,ro:be ela$z@
gBpen4lukkgp moet nreno in verband. met d.o bezwaren, omgchrevcn
fi-Ï,ffi;;ffie puntr aán vakbekwame schilclers overíaten.
1214. Irtr[, zi.id.eela^qs: cn jqqlampo4gstd. sch:LlÈsx]Ígxb mag
met trpolishrr behand.elcnq

nict

1?15. Spvprtisle

hand"elsn.
1216. {ig"qw

ne

ppperrvls,EF.qn kan men

Jchil:Lcfwqq!

ma,g men
oud

verffiffiE?-á-?ï"kci

wortlt aangetast I
1217.

men

echter wel net rrpolishrr be-

niet mot rrpolishrt reinigenl
zijne d.aar and.ers d.e vcrf,

ïn

verband. met d.o vorengenoenid.e bezwarene verbond.en aa^n
d.e gevalJ-enp genoemd.
ln d.e punten 1211 tot crt mot 12161 waarin het gcbruik van po{
lish is vcrbod.cn - of kan men beter - in d.e gevalleng waarin
volgens d.io punten hct gebruík van |tpolishtt is toegestaan voor h.et vorwijd.eren van vrril en vettige aanslag oen licht
zeepsop of eoï. oplossing varl {rcn alkalivrij synthetj,sch roinigingsmíd.d.el 1) gebruik*n. Mcn mag echtor nirnmàr een vot u eopsop,
g?oene of, gelo zeepr ccr,ustic sod.a of soda gebruikenl omd.at verf
en vernis d.aardoor worden aangotast. Alvorens te soppen maakt
men hot schild.erwerk goed. stofvrij met een clock. Eet soppon kan
met een grote }*rast of oen luiwagen gebeuren, waarbij men va,n
ond.ercn naar boven moet strijken om strepen te voorkomcnr Hionaa
spcelt men rnet zoet water afe

het gebnrik vanrrpolishtte noet ilêrr - in

bij grote oppcrvlakken d.us in afwi;*1n[ffiloa,opg.,''o*uiInpunt1213-nahetd"rogen
weer glanzend. maken d.ocr hct ta behand.elen met rrpolishlrp waarbij
nen altijd. 1n de richting van do kr,raststrepen moet werken.
1218. Glanzend. werk kan fierr -

1219. Vettige
e,Tr

pijpon erdr kan men bcter net terpentina reinigen
trpolishrr

zD nod.i-g mct

bchandclcn.

7220. Re',ill.ip,en. van ecn stalcn ond.Srgro$jl
1221. Van oen stalen ond.ergrond. kan nen aenwezige roest d.oor
schrapenr afstoken of bcrstelen met ger^rone of rotorend.e borsteLs
verwijd"ercn. Zware, vastzittend.e roest kan men verwijd"eren met
vlakke of botte handbikhaÍrcrs1 Het gebrui-k van he,ndbikhamers
moet echter tot d.e hoogst nood.zakelijke geval]cn worclen beperkt
cn is op d.ekken en schotten ya.rr d-unne plaat niet geocrl"oofd.r Men
mag geen pneunatisch gerecd.sohap gebruikenl ne soherpe kant van
sohrapors, stckors, hand"bikhamers êodo ro&g niet kleiner zijn d.an
120"on d.c cind-en van cle; snijlcantcn ncetun afgcroncl zijnl
1222. Roest kan men ook dor:r schurcn net amarÍlstecn
waaxna rn<ln rnoet borstelenr

komel 3 40) verwijd.orent
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1223. tr{en kan eventueel xoestoplossende mid.d-olen, zoals rrRoestoprr
en irYrobêtrt, gebruiken voor het verwijd"eren rran l;!-gtr'!e roest. Die
roestoplossend.e mid.d.elen màg men ecihter alfeen toepassen onder
toedicht '\ran d.e:verfopziehterg rran het bureau scheepsbouw van het
ninisterie of d.e verfdeslflrndige rran d.e afd.eling scheepsbouw van
d.e

rijkewerf.

1224, ].loszittend.e

verf

en blad.iLers ,moet men met een schraper of
moet nen met een stalen borstel

steker, eventueel aanwezige roest

venri jd.eren.

1225. I[a het ontroesten moet men u o spoeclig mogelijk
laag roestwerend.e of conserverend.e verf opbrengenr
123O. Roinigen van een

verzinkt stalen

d.e eersto

ond-crgroncL

1231.'Ien witte aanslag op verzínlct stáa1 kan men verrrijd.eren
het staal te borstelen en af te líassen met een 3y'*íg azijnzuuroplossing. Daarna spoelt men het te verven oppervlak af met
zoet water err laat nen het drogon, lÍaaïna men d.e eerste laag
d.oor

roestwerende

of

conssrvcrend.o

veri

opbrcrngt.

1232. Eot gebruik van d.e bikhamer vooï het ontroeston var v€rzinkt staal is verboden, zulks om beschad.iging van de zir:lclaag

te
12,N-;

voorkomen.

Reiniein

vg,n_een on&rgqqld" rran-licbtmc-teal

124). 0p lichtmetaal aanuezige comosio kan men vcrwijderen met
borstels, bij voorkeur met roterend.e borstels van
aluminium of fiber. Aluroiniumwol is echter bcter voor het reini.gcn van lichtmetaal. Nimmer mag mon d-aarvoor staalwol gebruikcn.

bchuJ-p van

i,

1242. Na het Jrorsteien moet ne;n het te vorven oppervlak schuren
mct watervast schuurpapicr (ZZO) en water. ïnd"ien d.o comosie d.oor
d.e verflaag heenttpoktttl moet men zo spoedig mogelijk de verflaag
bijwerken. Zijn de: aanwezige putjes cliop, dan moet d.e ve*flaag not
sr verfafbi jtrnid.d-el - zoals rr3xandeÍrr of rrspidex,tt - worden afgebetenr waarna men d.e ond.crgrond eerst ontvet met een verfverdunningsmid-d.ol en d.aarna schuurt en beitst ftet cen beitsmid.d.ol voor
lichtmctaal, zoals rrAfubittr of ?tDcoxidÍnott, Hct bcitsmitLdel laat
mon ongêveey 15 ninuten op hct metaal inwerken, terwijl men de
kwast er door heen draaitn Daarna spoelt men hct metaal af ne'b
zoot .water en laat men het d.rogen, waarna men zo spoed"ig mogeli jk
d-e eerste roestwerende verflaag aanbrengt. ïlct gebruik van de gcnoende bcitsmid.d.elen aan boord. moot tot een minimurn beperkt bLijVCÍI

T

1243. ff-chtr:etaal mag men nooit met bebulp van bikhamers reini-gcn.
1 250. Rcinigcn van kopc.rlogeringc-g
1251, Het koperwerk op hct opperd.ek, in d-e loopgangen en aan
sloepen moert nen blank laten.

1252. Koper en brons kan men reinigen d.oor het te schuren en
te wassen met terpentina of met oen cellulosevcrdunning.

d.aarna
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1253. ïnd-lcn koper of brons moet Ïrord.en geschiliLcrd., noet mon het
oerst reinigen op d.e luijze, omschïeven ln het vorige puntr en 1aten d.rogêlly rÍcir.Jrrla men zo spoed.ig r.rogeliJk d.e aerste verflaag €!op aanbreng:b.
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3ij hot conserveríin van stalen buitenwerk gaat men tewerk

als volgtf

1312. Men vernijd-crt serst rocstl vuil, vet, zouten en olie 1)
en conserveert b.et stalen br:-itenlverk met twee lagen menie.
1313. Voor de eerste laag noet men zuivere SV lood-menie, voor de
laag $V lood.ijzernenie 5O/5A geb::ui.ken, met d.ien versta,nde,
d.at menr
g. bij welbr-{gt v"or 1a-nserg--t-ijd 4rld
Fliiten stp_aq.r rroox d.e twsed.e laage a.Isne;d.e op ]ggg}.}sg voox
de g93€jg laag; SV J-ood.ijzermenlo 8C/25 noet gebruikeng
b. in gevallen, waarin een gerlng gewicht va^n belang lsl in plaats
van met twee lagen rnenie, ook met twee lagen SV geelloodverf
kan oonselyeïcÍlr
i)e laag lood,ljzermenle mag men pas aanbrsngen, aIs d.e laag lood.men:ie goecl d.oorgedroogd isp
tweed.e

1314. Alvorens d.e nenie te gebruiken, rno<,rt men haar goed. roeren.
ÏIanneer d.e menle te d.ik is, kan men haar verd.r.nnen met terpentina.
IlÏen mag d.aarvoor bij d.e soorten nenie, genoomd. in het vori-ge puntr
geen lijnolie gebruiken.
lL20

.

C

ons

eJ:v_e

r g_q_-Ian

s

t al en ! Lnn eílrrejrk

1321, Stalen blnnenwerk conservecrt nen nret ê6n laag SV lood.ijzermenie 5O/SO1 stalen loopd.ekken net 6€n laag SV lood.ijzermenie
BO/ZO. ïn gevallen ech.ter, waarbij een gering gpwicht van belang
ise noot men met 66n laag SV geellood.verf oonserve?en.
1322. ïn vochtlge rulmten, zoals d-e kombuis, d.e wasplaats o.d.,
moet men het staal cdnservexcn op d.e wijze, welke onder 1310 ts
omschrever, voor stalen buitenwerk. In d.ergeJ-ijke ruimten moet nen
d.e menie echter uiterlijk
na êên week not afLakverf schilclerenr

lJ.f9,

@ers
1331. llad.at men het verzinkte staal heeft gereinigd. 2)e conseïnron h.et met 66n laag Anfolcx-ttprlmertr of mtlt 66n laag SV
heohtingsverf.

veort

puffi 1123 en oncler 1220.
I.Ë
2) ZIe onder
1eSA.
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'1332. Sad.at men het koper of brons beeft gerelnigÉ 1)1 conserveert
men het net é6n laag Ànfoles-ttBrirnerrt of net êén laag SV hechtLngsverfr rdaaxna men ê6n laag aflakverf in kleur aanbrengt.
1

340.Consexveren van lichtrnetaal

1341. Tennijl nen staaL net loodhoudend.e verren (b.v, loodnenie)
tegen oorrosÍe kan besohermen, zou nen èe corrosie v:a,n licbtnetaaL
Juist, bevord.eren, wanneer nen d.aaroB een loodhoudcnd,e verf, zou
aanbrengen. IÁchtr{reta-a1 kan men d.aarop niq,t,pet l"qg*4o_ud.gnd.e tg*

I9n 9q*gsevglen.

1342. Itlen conserveert lichtmotaal met Ánfolex-ttprimortt; men noet
d.ie egaal en in d.unne lagen met de kwast opbrengen. 0p binnenwerk
kan men met 66n laag Ánfolex-trprimerrr volstaan, op buitenwerk
moet nen tweo lagen Anfolex-trprimerrr aanbrengen. Grote vlaklcen
binnenwork kan men ecbter ook met witte SV heohtingsrrerf cors€rY€TêRI

1343. Alvorens d.o Anfolex-trprimertr
goed. oproêrêrrr

te gebruihen, moet mon haar

1344. lfa.nneer men .Anfolsa-rrprim€rtt verdunt met }|.lutal.1 ka,n nen

haar ook met

d"e

spult

aanbrengenl

13ï9. Cgsserye{en van !e qch.ild.eren hoqi
1351

.

Tpa4choutt .Agegi5??ns ,F'I'e4g4htlt_ en aÍrdeÏo, vêtte

-b,gglFoorïen
noet nen, lnd.ien zij met klourlak moeton norden behand.eld.,
eerst
net terpontina of een ander vclrfver'lunningsmid.deL afwasson. 3ij
grenenbout noet naen d.aarbi j d.e grootste voorzicbtlghoid. betrachtenr aangezien tle verf door vluchtigo verdunningsmièd.elen zeer
snel blazen ka,n gaan vertonen ten gevolgc van het boge gehalte
vettige harsr d.ie men not hc;t verd.unnlngsmid.d.el ntet kan vorwijcl.eren, d.och slechts verd.r:nt.

1352. Als conserverendo vorf wordt 66n laag .Anfo1s3-trBrlmettte
SV lood.ijzermenic+ 5O/5O of wi'cto enulsieverf aangebr"óhto Oof<
kan nen clÍreot oB hot kaLe hout net vol-synthetische plamuur
werlcen.

1353. Nad.at d.io eerste }aag d.roog is, kan rnen vord.er grond.en en
afscbiltl.elen op tle wijzer werke onderr 141ot 1420 an 1430 voor
staal is voorgeschreven. 3ij het afwerken moet men ochtor steods
Llchte kleuren toopassen.

135!. Europeog na,aldhou! moet men eerst controleren op aa^nwezig*
heid. van harslrelLen en kwasten. Earewellen moet men uitbrandon,
kmasten noet men tot even onder het óppervrak afsteken. ELerrra
noet men het hout met een b,aLfsynthetj,sohe gronclverf oonsêrveren. l[adat d.ie verflaag d.roog is, werkt nen het hout verd.er af
op d.e rijze, welke onder 141At 142O en 1430 voor staal is voorgeschreven.

ïl%Gaer
B

12!0.

.
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1355. MrfltiBlex of hechlhgq! moet men, alvorcns het te sohild'crent
opbevocbÏl@t zoet-bij rroorkeur lauwtarm watelc De daarclool
(aaO)
komende houtvezel schuurt rnen met watervast schuurpapier
glad., waarbij non steed.s in d.e richting van ds vezel moet soburenn
Nad.ai hot hout d.roog is, conserveert nen het rnet een halfsynthotlsche grond.wrf en schild.ert nen het af op d.e wíize, welke ondor
1410, 1420 en 1430 voor staal is voorgeschreveno Voor hoF!,,dat
me_t v.err!1g.mqet worden-_b_eha.n9o,Ld.e geld.t hetgeen is bepaald. in d.e
pr:nten 3245 en 3246,
1356. Het te sohildcron hout moet steod.s soe_È_glgeg zijnr Als
voorwaarde rroor goed. schild.erwerk geld-t, dat d.o vochtigheid-sgraad
van het hout ten, -bq,o_gsti-llÍtl- r,ae bedragon.
135?. De aangebrachte verflagcn moeten vold.oend.e poreus zíin7
zoclat het hout kan blijván rtad.emenil.

L@.. EAI
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141-0. Planulen

1411. ï{anneer men boschadigd. scbild.erwerk moet bijwerkenr.moet,
nenl nadat men cl.e bi j te worken plekken heeft gereinigd 1) ên
geoonserveerd 2), die plekJcen zo no<l"ig plamurenr

1412. Daartoe kneed.t men de planuur eerst met een plamuurmoÊt
zod-at hij goed verwerkbaar j.s. lÍanneer olieglgnggl te sti.jf ist
kan nen die met een weinig ongekookte lijnolie verèr:nnen. Volsyntheti-ssir-g_Plgmuul ba;hoeft nen rrrljwel nooit te verdr:nnen; za
nod.ig kan men daarvoor terpentina gcbruiken.
1413. 3ij bet plamuren laat men d.e afgesleten kant van het mes
over het te plam:ren oppervlalc glijd.en, waardoor de oneffcnhed.en
worden opgermld.. Vervolgens ma,ekt men het mes schoon en schraaBt
d.an d.aarmed.e zoveel plamuur van het opporvlakr d.at een vlak geheel word.t verkrergem.
1414. Na verloop vaïl een uuï herhaalt men dj.e bewerking - z6
nodig zelfs enige malenr telkens weer na verloop van eon uur totdat het nerk gehoel vla.lc is geword.en.
1415. Plamuur mag men nooit in 66n kser
brengenl d.aar hij d.an slecht verhardt.

in tc

d-ikke lagen op-

142O. Gronden
1421" Na h.et plamuren schuurt mcn rle behandeld.e plekken eerst met
watervast schuurpapier (ZeO) en water glad, lÍaarna men ze goed
afspoelt met zoet waterr

1422. IÍanneer d.e bijgcplamuurde en gesohuurde plekken goed d'roog
zijn, werkt mtrn ze bij mot grond.verf. 3ii bj.nnenwerk gebruikt men
d.aarvoor een sterk net terpentina verdunde halfsynthetische lakverfe lichtgrijs M 2rd.j-e schraal moet wordcn opgezetr Voor stalen

buitenwerk gebruikt mcn grondverf; lichtgrijs U 2ren voor lichturs*
taal glansverf Moliparnoln lichtgrijs tr{ 2, of een grondverf op
zinkwítbasis.
ï)-ffiond.er 122t) tot en met 1250.
Z) Zie onder 1310 tot en met 1340.
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1423. Moet men bij buitenwerk het gehele werkstuk grónden, d,an
moet men d.aartoe - na eventueeL plamuren en schuren - voor
staal halfsynthetisohe schuurverf, 1lcht gri.js M 2, gebruiken
á:ïoor lichtmetaal Moliparnol, líchtgri js M, Z, of teèn grond.verf op ffiffiTlffis.
Vervolgens moet-men het werk met sohuurverf overschil.d.eren, waarna men met een vl"ak geslepen pulmSteen d.e natte verf met d.e draad. med.e inschuurt. Tên. sLotte
strijkt men d.e schuurverf gelijkmatig op in d.e richting van
het v1ak. De schuurverf hoeft niet te d.ekken, doch dient al-leen
om de plamuur glail te krijgen ên êen goecle hechtlaag tussen
plarnuur en afschild.erverf te verkrijgen.
1424. Moet men bij binnenwgrk het gehele werkstuk behanC.elen,
èaa moet men d.at - na eventueel plang:ren en schuren - conservelen rnet SV Moluco-grond-lakverf in d.e gewenste kleur 1 ).
Deze grond.verf behoeft men echter niet in te schuren, men
moet haar n.1. als lakrrerf verwerken. lIen noet d.e verf zo
egaal mogelijk opbrengen. Het werk mag niet langer d.an twee
wekan in d.e grondJ.akverf bLijven staan.

l@.Bijwerken van wuil ge
1431. Ult hoofd.e van gewiohtsbesparing noet
'

men aan het relnigen van vuilgeword.en eohild-erwerk steeds d.e voorkeur geven
boven overschil"d.erep 2). Nad-at nen het werk d.us eerst heeft
gereinigd., werkt men alleen die plel<l<en bÍj, waar dat
d.ringend. noodzakelijk is. TÍeliswaar zullen de bi jgewerkte plokken Llohte?'van tint zijn, ma&r na enlge tijd..zullen zij van

zelf bijkleuren.

1432. ïnd.ien bijwerken nood.zakelijk is geworden, moet men
het werkstuk plaatseLijk of zo nod.ig in zijn geheel met
watervast schuurpapier (22o) en water sohruen, Nad.at men het
heeft afgespoeld. met zoet water en heeft laten drcaen, kan
men d.e aflakverf opbrengenr bij voorkeur in stroken van
+ 15 crn breed.te naast e1kaar
14{O.Bi jwerken \ran getamponeerd schild.ervrerk

1411. ïndien getamponeerd schild.erwerk een stalen ond"ergrond.
heeft, noet men, al-vorens tot bijvrerken (tamponeren) over te
gaanr eerst roest en losse verf ver','l.ijd.eren. Daarna verft men
kale plekJcen tweemaal met s;mthetisohe lood.menie, waarna men
ze plamuurt en schuurt. Oud. tamponeerwerkn clat er gaaf uitzietlmoet men alvorens het over te tamponeren, eerst met
zeepsop en wat ammonia afsoppen.
Na het afsoppen sohuurt men het tamponeenrrerk licht met d.roog
sobuurpapier af.

ïnd.ien men niet beschikt over d.e gewenste kl"eur verf , moet
men die aanlrragen op d.e wijze, .\roorgeschreven in d.e circulaire
voor d.e zeernaoht 2231t c.e. op de wijze, voorgeschreven in d.e
ciroulaire voor de zeemacht 2288.
2) Zie onder 1120 en 1210.
1)

10
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442o Daarna kan nen de tamponeervcrf opbrengenr

waarbÍj

men de

bij te werken god.eej.ten zo gelíjk mogelijk aanst!'ijktp waanra nen
net d.e tarirponeerborstel, gelfjkmatig Lrt d.raaiond.e bcweg'ing tnaar
altijd haaks op het werk s1aat. Ilierbij moet Incn in evenr.rS.jtlíge
stroken werken en bij staand.'werk tevens wrn bsned.en naar boven.
Bet rrooiste tamponcerwerk verkrijgt mcn d.oor tweenaal tampoÍlorêÍlr
Tarnponeerveif moet men iets d.ikkor àan and-ere verven verwerken
cE een gocdo korrel te verkrijgen.
1443. Plafonds noet mcn met plafondverf, wit M 1, bijschi'ldcren
en staand. werk net verf in d.e genenstc kleur. 1)
t--e]=tuÉ4a1rye xt-leharrdg IÈl{- rk
4 5C . 3i i weJEgn jalr
1451. Wanneer men schilderwerk, waarbij aluminiunverf is gebruÍkt,
moet bijworken, moet men het te behand.elen werk, na het zo nodig
te hebben ontroest 2), eerst bijwerkon met SV lood.ijzermenj-e 50/50.
ï{anneer d.e laag menie d.roog is, breng:b men 66n laag aluniiniumverf
aan en zo nodig nog.êen tweod.e laag. IIet bijwerken rnet aluniniunvorf moet zeer schraal gebeuren, d.e verf moet a1s het ware vloeien.
m,+

1452. fu plaatsen, die heet kunnen word.en, moet nen hittevaste
alurni.:eiumverf gebruikon, d.och d.an nag Be4 geen monie of andere
roestwerende verf onder d.e aluminiumverf aanbrengen.
L459.. Bi.i werken

'

lgqi.

-E@-eF

Voor het bijwerken yan schi-ld.erwerk op asbest matrassen e.d.
uitsluitend. emulsieverven gebruiken. 3)

mag men

llgg.HEl
151

3ry,rÁ:RST VêN VERF T4{ HET

r{A3ErcÀT (SCEgTFSSSR@I,ÀATS)

0. C oqt rolp-en -yo orz orgsmQAt reeelen

151't.3ij het bewaren van verf moct men er op toozien, d"att
a. do bussen of a^ndere verpakkingen goed- lucb.tdicht gesloten

blijveni
!o er bij voorlceur steeds geheel

gc+rnr1d.e

bussen word.en opge-

borgon;

gr het uitzakken van te verf wordt tegengegae{Jri
$n de verf, d.ie het langst in voorraacl is, het eerst
gebruikt.

word.t

1512. Iletgeen in het vorige punt is, gesteld noopt tot de'
volgend.e voorzorgsmaatregelen.
Êr Geopend.e bussen moet mcn, na ze nederom te hebben gesloten,
korte tijd. met het d.eksel naar onderen gokeerd. houd.en en .vervolgens met het d.eksel naar boven opbergeng d.e verf kan alsd.an
in cle naacl tussen d.eksel en bus d.oord.ringen, hetgeen een goede

luchtd.ichte afsluiting bevordertr
il-fffin men niet beschikt over d.e gewenste kleur verf, moet nen d.io
aa.nvragen op rle wijze, voorgeschreven Ín d"e circulaire voor d.e zeemacht 2231t cre. op óe wí jàer voolgeÉchreven in d.e circulai-re voor
de zeemacht 2288.
Z) Zie ondar 1220.

3) zie ook onder 3260.
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Aangebroken bussen moet men zoveel mogelijk rnet resten van d.ezelfde
verfgoort en kleur uit and.ere bussen bijrmllen, zod.at so min mogelijk
gecl.eeltelijk gernrld.e bussen overblijven.
De voLle bussen moeten ten minste 6ênmaal per maand word.en gekeerd.l
0p ied.ere bus of verpakking moet d.e tlatlm van ontvangsÈ worden vex-

!.
d.
nêId.
pr ltPolishrÍ en siccatief,, die in
'

.

goed. sluitend.e flessen .of kruiken zijn
verpakt, moeten wekeli.iks worden gescbuè en gekeerd..
ï513. Mocht ond.anks aLle voorzorgsmaatregelen bij opening van een volle
bus blijkenr d.at er zÍch toch nog een vel op d.e verf heeft gevornod, d.an
moet men clat vel voorzichtig langs èe wand. van de bus lossnijd.en en uit
d.e bus verrijd.eren, ÏÍaarna nen d.e verf oproert. Mocbten zich na bet opr
roeren van d.e verf tocb. nog vellen vertonen, d.a^n moet men de verf zeven
door een fijnmazig stuk d.oek (bov. nylondoek) of zeer fijn draad.g&àBr
Daar dat zeven een zêer tijdrovend. werk is, Ican men het beter voorkomen

zorgrnrldige beha^nàeling gedurendê d.e opslag.
1514. Er zij op gewezenr dat d.e houd.baarheid yan d.e beiile c.omponenten
van Moluoo tretohpriner s6par6rr in oÍreg$ened.g toestand. ten hoogste een
d.o:or een

ba3.f

jaar

bed.raagtr

1520, Het aarrnaken van verf. samenge,sleJd._rILt twee o{ mqer comqo4enten
1521. Van verf, dj.e v66r het gebru:ik uit tuee of meer oomponenten rnoet
worclen sarnengesteld., nag men niet meer aarrmaken d.an men in ê6n arbeicLsd.ag (B ur:r) Èari verwerkèn.
1522, 3ij het aanmaken va:r vervenr die uit twee of me€lp conponenten moeten worden sanengesteld.r nroet slen zj-ch steed.s nauwkeurig houclen aan cle
nengverhoud.ing, d.ie d.e fabrikant heeft aangegevenr Men nag cle te mengen
hoeveelbecLen niet rrschattenrr.
1523. Aluminiumverf, Iiiraarva,n aluniniumpoed-er of -pasta en bind.ni-d.cle1
word.en geleverd.o is i-n gemengd.e toestand. niet langer d.an
twoe d.aggg verwerkbaar.
1524, rrlÍashprime:ltt of ttetchprinnetrtt - zoals Moluco tretchprimer s$parêtt
isr nad.at d.e beid.e conponenten zijn gemengd., niet langer dan twee uur
verwerkbaar.

afzond.erlijk

-
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Eand.eereed.schab

16ï1. Het meest gebruikte

hand-gereed-scb.ap ómvatr

ào

planuurmessen, breed. 10

1^

oplegmesseng

U.

cmg

stopnessen voor het stogpen van naden, gaatjes enz.,
d.n steekrnessen of hand.stekers voox het afsteken van oud.e verf, en roest;
€r d.rieka^nte sohrapers i
Cr

4

Ir

stalon borstels,

Ar hand.bikhariexs t
bo
I
J-t

12

glassnijd.ers met 6 rolleng
kwasten, borstels en rolborstelgr
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1612. Iïieronder zijn - in alfabetische volgorèe - d.e meest voorkoknasten vermeld. en het doe1, waaxvoor ztj zíjn bcstemd.r
a. bandkwasten, f 5O mrr, voor grof werk, tanktop, vloerein en

mend.e

meníewerk?

.

=

!. harpuiskwastent voor het ond-erhoud. van kettingen cn s-taalkabels

g

gr hulpkwasten, zie ond.cr, ttÊ. pwrtkwastenttg
d.. letterpenselen, ronrl, í lr5 on ! rnns voor het afzetton rren geklourd.e randen en het schild.ercn van lettcrs en raerken1l
$r lyonse penselen, pIat, breod. 21 mm; voor gebruik tussen pijpleidingen en kabelbanen en voor het aaribrengen of inrnrllen van
merktekensg

Ir

\.

pr:ntkwasten, besrett;n, / 3z o*r, ook wel patcntkwasten
voor gebru:ik als hulpkwasten naast grote kwastenl

genoomd.e

$r merkkwasten, zie ond-ers "i. scb.abLonoerkwastenilg
h. ra*iatorkwasten, pIat, brecd. 4o mmr voor d.e achterkant varr
pi jpleid.ingont
!. schabloneerkwasteng voor bet d.oorstompen van schabloneng
j. tamponeerborstels: voor het tamponeren van plafond.s, leid.ingen
enz.t
ko teerkwasten, fl 5o nn, met lange steels voor het schild.eren rrurr
d.ekken, uitgezond.erd. d.ekhen van ond_erzeeboten;
1. tcerkwastent F 35 mmr met korte steels voor het conserveren
van loopd.ekkenl
III r vemiskwasten (ait ziSn platte lnvastein)! voor bla"nk J.akwerkg
Rr zinkwitkwaston, rond, besleten, d qo
^*t voor het afschililcren
van ga^ngcn, verblijven enz.t
Or zinkwitkwasten, rond., besleten, í 5o mm, voor schild.orwerk buitenboord. on voor grote vlalclceng ook te gebruÍkcn voor alumini-uriivorf "

1613. Rolborstels worden gebruikt on het uiterlijk aanzic;n van het
schild.erwerk te verbctcreno Rolborstels mag mon echter nooit gebrr:iken voor het aanbrcngen vaJr de eerste laag van het verfsyste*m
op d.e water- on wind.gang. en d.e scheepshuid. ond.er d.e waterlijn.
162!9. Sehari*eligg on opd.erhoud. van 4gt. harldgcreed.schap

1621. Àlvorens men nj-euwe kwasten i.n gebruik mag nemen, moet men
ze eerst eníge tijd. ln water zetten en vervolgens uitd.raaien en
laten d.rogen. Zij moeten van touwwoeling word.en vooraien, On goeê
besleten kwasten te verkrijgenr moet nen d.e kwasten steed.s in d.e
zelfd"e stand. gebruiken en mag men ze tijd.cns het werken niet
d.raaien.
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1622. Na

het gebruik ndet men d.e kwasten op een mes of

afstrijken en j.n terpontina of

stompmes

een ander goschikt verd.unningsmid.d.el uitspoelen. Gereinigde kwasten mag men'nooit in .een pot laten
staany d.och rnoet nen hangend. bewaren. Tijdens e.en korte.,onderbreking va^n het werk, d.le te kort is om aanleid.ing te goven cLe kwasten te reinigen, kan mon d.e kwasteir het besto mê-t cle krop ond.er

water zettong d.aarbij
rust en.

mag d.e

haarkrop echter

níot

1623. De verschiLlond.e soorten kqagtc4 moet nen

-

.

op d.e, boden

nad.at men ze

I
heeft gereinigd op cle wijze, aa.i@F,n 1n bet vorige pun! en/of
op tle wijze, welke hierond"or bij enkele kwaston is aangegev€o opbergen als volgt,

g. l'godggglqbwaÊtg4 noet men bewaren in lijnolie of terpentina,
L. Tecrbasten moet men bcwaren onder rgater in ccn speciaal

d.aarvoóf bestcmd. bakje.
9. Kwasj-en- seb rUtÀt-llgpr_-Êpraqt %- -ol-egti s li!ver{., no o t m en
zorglru1d.1g rrttspoelen in ïhisolvont, alvorens ze op to bergen.
È. bgighr3glen moet men na het gebruik uitspoelen in terpentinag
men bewaart ze d.oor d.e kwasten net d.e haarkrop.i-n verdwd.o vernis of terpentina te hangeng hierbij noot men er op letten, dat
d.e haren niet kirnnen ornkrullon, 1)
9." 'IaqpolLegr!.glglg1s rnoet men na het gebru:lk uitspoelen met terpentlnar vervolgens moct men ze r{assen met zoep en }rator en
d.aarna uitspoclen Ln water. $anneer d.e kwasten d.roog zítrn,
bergt non ze op, waarbij men er op moet letten, d.at d.e zacbtste
haren bij hot opbergon niet gekneld. raken of kron liggen.
f.. Pengelen (letter-, Iyonse, e.a.) noet men eorst reinigen in
terpentina en d-aarna dr:n insrneren rnet vaseline, waarna men ue
opbergt in een d.oos net kanfor of een anrd.cr ináectend.od.end.
micLtlol; nen mag zo nooit u:ltwassen met water co z€cpr
1624. Planuurmessenr d:Le men opbergt, moeten steed.s sohoon en
blank zítrna
162r. ftebL"gg moet nen schoon en scÏl.eïp houdenn,
1626.3ij elassnijcLerq moet men d.e rol v66r h,et gebruik in f,erpentina d.opong rnen moet ze echter altiJd. droog opbergen.
1627. Rolborstels moet men na het gebruik rrltspoelen in terpenen vervolgens rrj.twassen net g?oene zeep en waterl lraarna
mon ze opborgt.

tina

ÍJg.

spui tgeree-d.gchan

1631.

Der

verfspuiten,

rriteen Ín twee typctns

dlj.o

het meost worden gebruikt, vallen

- Orj atog
ato.
!.hoged.nrk-verfspuitenroverdruk 3-5
Itairlessrt
Saarnaast kont men nog de z.g.
verfsprri-t; waarbij d.o
verf ond.or hoge fu*, doch zond.er verstuiverlucht worèt vor-

er

1aged.rr.:k-verfspuiten, overclruk 0r1

spoten.

ïfffiAter
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1632. De lase4rr4bgl!!-! gebruikt drie- tot vijfmaal zowol lucht
als;èe bogodrukspuit, rserkt allecn goed. met d.unnere verven
- d.vÍnar er is meer ver,lrrnningsmid.d.el nod.ig - en geeft èaardoor
neer verlies en mind.er d.eklcing op het oppervlak. Door tLe grotere
hoeveelhed.en Lucht en verclunningsurid.tlel, d.ie d.us op het werk konen, bestaat d.c neiging tot het optreden van rrzaklcersri.
1633. De hoeed.qUkqrul:L wraagt geringere hoevee.lheden verdururingsnid.d.el en geeft daardoor een betere d.ekkingr Doord.at d.e verf met
meer kracht op het werk word.-b geslingerd., ontstaat een veel sterkere verstuiringl zodat d.e omringend.e oppervlakkenl d.ie niet moeten
word-en bespoten, tegen spuitstof nooten word.en besohermd. Door d.e
jui"ste spui-tkop te kiezenr krn men bij een gegevên druk tocb ile
verf op d,e juiste wijze verr'rerken.

t.
'

1634. Met het voorgeschréven verdunningsnitLd.el moet mon de verf
op de juiste sprrltd.ikte brengenr Eet verd.ient aanbeveling zicb,
alvorens men beg:int met spuiten, er van te overtuigenp d.at d.e
verfspuit goed. fi:nctioneert| d.it kan nen doen door cLe sprrit even
net verdurni.ngsm:id.d.e1 door te spuiten. ï,lanneer nèn te veel vex;
d.unningsnrid.d.ol aan d.e verf toovoegt, ls tLe hechtlng va,n de verf
mind.er goed.. Ind.ion d.e verf te d.ik ls voor d.e spuit of d.e spultd.n:k onvold.oend.e is voor d.e aan te brengen verfo zaL d.e verf
niet geno<;g kunnen vloeien (sinaasappel-offect), U"t spreekt vanzolfr d.at d.e te bespuiten oppervlakken vooraf goed. schoon en vetvrij moeten zijn gemaekt. 1)

1635. Een goed.e spuitmethode is het spuiten in kruiselingse lagenl
drwrzr een vlak eerst in horizontale richting, bijvr vaxr linlcs
naar rechtsr te bespulten en het d.irect daarna nognaals te bespui*

tenr d.och nu verticaal van bovon naar bened.en. De spuit moet men
d.aarbij enigszins ln d.o richting van de beweg:ing houd.eno De
sproeieropening is afhankelijk van iLe gebruikte verfsoort en
werkd.ruk. De ju:iste spuitafstand. kan nen het beste eerst d-oor
enkele pïoeven bepalen, alvorons nen het we:rk gaat bespui_ten.
1636. ïer beveiliglng van zichzelf moet d.egene, d.ie spuite een
respirator gebruikeng bij.het spu:iten in bsglqt€It xgt-iuben een
xcspirator, d.io ultsluitend zuivere lucht d.oorlaat.

$4

Èr<}$o-qd yq&

h.t spuitsgq.e

1641o Na het gebruik moet men het spuitpistool grondig reLnigonr
Men vult daartoe cLe beker ged.celtelijk net verd.unningsmídd.e1,
soh.ud.t cl-o spuit d.aarna en spui-t haar d-an ged.urend"e ongeveer i0
seoond.en rLoolr Eet d.rukvat reinigt men op d"ozelfd.e wijzes De gobruikte slangen maakt men schoon met cen verdunner of met ben-

zine.

1642. Aarigezien het spn:itpistool voelal u-lt lichtrnetaal (aluminir:n) is vervaard.Ígd., nag nen voor het scboonnaken er\ran nooj-t
sterke alkalische reini.gC-ngsrni-d.clelenp zoals sod.a of loog, ge-

brrrilcenr

1643. Men noet erop letten, dat d.e wator- en olie-afscheider
van cl.e oompressor goed. functioneert, omd.at and.ers d.e verf d.oor
neegevoexd.e oliei of wator nj-et of slecht zal hechtenr

ï)%

ond.er 1200.
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