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Zakaj moje plovilo potrebuje barvanje?

Jeklo in aluminij          ščiti pred   korozijo

Stekloplastiko            ščiti pred     osmozo

Les                         ščiti pred    razpadom ter atmosferskimi vplivi

Podvodne površine    ščiti pred     obraščanjem

Palubo                      ščiti pred    obrabo

Ko podlaga dobi potrebno zaščito, barva služi kot dekorativni dodatek vašega plovila. 

Hempel skupino je ustanovil gospod 
J. C. Hempel leta 1915 s sloganom 
“Kakovost in servis”, kateri je ostal 
prepozavni znak do današnjih dni.

Barvanje je potrebno zaradi različnih razlogov. Poleg dekorativnega vidika, ima barvanje 
tudi zaščitno funkcijo. Tako ostane plovilo čisto ter varno za plovbo. Z ustvarjanjem 
posebnega sloja med podlago ter okoljem barva podlago ščiti pred:



Priprava  
na barvanje

•	 Načrtovanje	dela
•	 Temperatura	in	vlažnost
•	 Osebna	zaščita
•	 Priprava	površine
•	 Metode	dela	in	izbira	orodja
•	 Izbira	ustrezne	sestave	premaza



Načrtovanje dela

Splošni napotki:

•	 Analizirajte	celoten	proces,	vključno	s	
pripravo površine ter nanosom barve.

•	 Izberite	vrsto	barve,	ki	jo	nameravate	
uporabiti.

•	 Upoštevajte	čas	sušenja,	trdnosti	ter	
medpremazne intervale.

•	 Upoštevajte	pričakovano	temperaturo	
ter vremenske razmere.

Nasveti barvanja v zaprtih prostorih in 
na prostem:

•	 V	kolikor	se	barvanje	opravlja	v	zaprtih	
prostorih je potrebno zagotoviti 
ustrezno prezračevanje. Tako lahko 
topila pravilno izhlapijo, barva pa se 
enakomerno suši. 

•	 V	kolikor	se	barvanje	opravlja	na	
odprtem oziroma zunaj, morate izbrati 
napovedan lep dan. Tako boste 
zmanjšali verjetnost kopičenja prašnih 
delcev ter izboljšali oprijem barve na 
osnovi topil, ki v končni fazi izboljša 
izgled zaključnega premaza.
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Tem
peratura in vlažnost

Temperatura	in	vlažnost

Naši premazi zelo dobro prenašajo 
različne pogoje. Časi sušenja/trdenja ter 
medpremazni intervali v tem vodiču (razen, 
če ni  drugače navedeno) temeljijo na 
sledečih predpostavkah:

•	 temperatura	od	10	do	20°C
•	 relativna	vlažnost	(RH)	od	60-65%
•	 delovni	prostor	z	dobro	ventilacijo

Temperatura
Čas sušenja ter trdenja se lahko, glede na 
vremenske razmere, spremeni. Za pomoč 
so Vam lahko naslednji napotki:

•	 kadar	temperatura	pade	za	10°C	je	
treba čas sušenja ter trdenja podvojiti

•	 ko	se	temperatura	poveča	za	10°C	
je treba čas sušenja ter trdenja 
prepoloviti.

Pri nižjih temperaturah barva postane 
gostejša in potrebuje redčenje. Upoštevajte 
pravilno/maksimalno razmerje ter ne 
presegajte najvišje priporočljive količine 
razredčila.

Izogibajte se barvanju nad priporočljivo 
najvišjo temperaturo. Hitro sušenje oziroma 

Preverite najnižjo temperaturo barvanja, 
kajti pod priporočljivo temperaturo se barva 
ne bo trdila pravilno. To prinaša slabe 
posledice kot so: slab oprijem, tanek sloj 
nanosa ter nezadovoljiv sijaj.

Relativna vlažnost

V idealnih pogojih relativna vlažnost ne 
sme	presegati	65%.	(Vlažnost	izmerite	s	
higrometrom).

Dober preizkus lahko opravite sami. 
Površino, ki jo nameravate barvati, 
navlažite. V kolikor se površina posuši v 
10-15 minutah, pomeni, da je pripravljena 
za barvanje.

 

Nasvet: 

Nikoli ne nanašajte premaze prezgo-
daj ali prepozno, ker obstaja nevar-
nost kondenzacije ali rose.
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Upoštevajte,  da  se  lastnosti  premaza 
spreminjajo sorazmerno s temperaturo. 

trdenje slabi lastnosti barve, zaradi česar 
lahko nastanejo znaki neenakomernega 
nanosa. To se lahko zgodi tudi, če barvate
neposredno na soncu,kjer je temperatura
 podlage veliko večja kot tista iz okolice.



O
se

bn
a 

za
šč

ita
6

Nevarnosti

Razpršitev kemičnih snovi, 
prahu, delci barve, hlapov.

Vdihovanje prahu, hlapov,
dima, razpršil, zrak s 
pomanjkanjem kisika, 
delci barve.

Odrgnine, ureznine in 
vbodi, udarci, kemikalije, 
topila, tekoča barva, 
okužbe kože. 

Prah, umazanija, olja in 
maščobe, delci barve.
 

Ustrezna oprema

Zaščitna očala, varovala za obraz, 
vizirji.

Zaščitna maska s filtrom za 
kratkoročno uporabo proti prahu, 
kateri nastane med brušenjem.
Zaščitna maska katera varuje pol 
obraza se uporablja za brušenje ali 
barvanje, lahko za enkratno uporabo 
ali z zamenljivim filtrom. Zaščitna 
maska za obraz z dovodom zraka za
uporabo med nanosom z brizgo.

Rokavice iz usnja, lateksa.

Krema katera ustvari sloj za 
kratkoročno zaščito. Krema za 
čiščenje nesnag ter kot preventiva 
pri poškodbah kože. Krema za 
vzdrževanje pomaga ponovno 
vzpostaviti naravne zaščitne plasti 
kože.

Osebna zaščita

Vedno poskrbite, da boste nosili ustrezna zaščitna oblačila, vključno z rokavicami 
in očali. Pozorno preberite navodila in upoštevajte vse nasvete o barvanju, zaščiti 
zdravja ter varnosti pri delu. Embalažo odpirajte previdno. V bližini skladiščene ali 
nanešene barve ne jesti ali piti.

Oči

Dihanje

Roke

Roke
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Sluh

Telo

Stopala

Glava
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Nevarnosti

Poškodba notranjega 
ušesa zaradi glasnega ali 
stalnega hrupa. 

Pršenje kemičnih snovi ali 
barve, aerosol iz brizge, 
udarec, prah, zaplet 
lastne obleke ali splošne 
poškodbe kože.

Spolzko, zdrsi, udarci, 
padajoči predmeti, 
razpršitev kemijskih snovi 
in barve, abrazija.

Udarec povzročen od 
padajočih predmetov, 
udarec v glavo, zapletanje 
las.

Ustrezna oprema

Zaščita ušes, blažilci zvoka, ušesni 
čep.

Kombinezoni, zaščitne obleke.

Delovni čevlji z jekleno zaščitno 
kapo in protizdrsnim podlatom. Na 
nekaterih mestih je to zahtevano.

Celoten	izbor	čelad	in	kap	za	ublažitev	
udarcev v glavo. 



Priprava površine: 
1. Odstranjevanje stare in antivegetativne barve
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•	 Izvedite	testiranje	na	manjši	površini,	
tako boste lahko ocenili, koliko časa bo 
potrebno za celotno površino.

•	 S	čopičem	ali	valjčkom	nanesite	Paint 
Stripper na suho površino.

•	 Držite	se	previdnostih	ukrepov	za	
nanos na plastiko (lahko škoduje 
nekaterim termoplastom).

•	 Ne	obdelujte	hkrati	večjih	površin.
•	 Pustite	delovati	za	15	do	30	minut,	

oziroma dokler se premazi ne raztopijo 
ali odstopijo. (Antivegetativne barve, 
barve na osnovi alkidov in laki se lahko 
odzovejo hitreje, medtem ko silikoni ali 
epoksi premazi lahko trajajo dlje.)

•	 Priporočamo	postavitev	aluminijaste	
folije na pripravljeno površino, tako da 
se ustavi izhlapevanje topil.

•	 Postrgajte	staro	barvo,	očistite	z	vročo	
vodo in Boat Shampoo. 

•	 Pri	starih	ali	debelih	premazih	se	lahko	
pojavi potreba po ponovitvi postopka.

Nasvet:

Druge	možnosti	odstranjevanja	barve

Brušenje. Uporabite oster brusni papir 
za premaze, pri čemer pazite, da ne 
poškodujete površine. Antivegetativno 
barvo brusite na mokro, tako se izognete 
vdihavanju strupenih prašnih delcev.

Pištola na vroči zrak lahko odstrani barve 
in lake, antivegetativne barve pa se ne sme, 
ker pri reakciji izpuščajo strupene pline.

Bodite previdni, da se ne poškodujete na 
goreči površini!

Strgala za barvo so učinkovita pri lakih 
in barvah, vendar ne pri antivegetativnih 
barvah.

Stara in antivegetativna barva se enostavno odstrani s Paint 
Stripper-jem, kateri učinkovito odstranjuje barve na osnovi topil in 
se lahko uporablja na večini pobarvanih in lakiranih površin.
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Brušenje na mokro

Pištola z vročim zrakom/strgalo

Strgalo barve

Pištolo z vročim zrakom uporabljajte 
le pri nižjih temperaturah in z mero 
previdnosti.



Priprava površine

Razmaščevanje

Uporabite Degreaser za odstranjevanje 
nečistoč, predvse voska in silikona na 
novem gelcoat-u. Ne uporabljajte na 
enokomponentnih premazih klasične 
sestave, ker topila v Degreaser-ju lahko 
poškodujejo premaz.

•	 Čiščenje	opravljajte	le	v	dobro	
prezračenih prostorih in namočite le 
čiste vpojne krpe v Degreaser.

•	 Z	vzdolžnimi	gibi	in	namočeno	krpo	
očistite po 1m2, nakar zamenjajte krpo 
preden preidete na naslednji del. Med 
delom uporabljajte ustrezne zaščitne 
rokavice odporne na topila in zaščito za 
oči. 

•	 Z	novo,	čisto	krpo,	obrišite	odvečne	
sledi Degreaser-ja iz površine.

Nasvet:

Prisotnost maščob lahko preverimo 
s sledečim načinom. Po površini 
poškropimo vodo, v kolikor nastanejo 
kapljice je to znak, da je površina 
še vedno mastna. Nadaljujemo z 
razmaščevanjem. Če pa voda odteka 
enakomerno, je to znak, da na 
površini ni prisotnih maščob.

Dobra priprava površine je ključnega pomena za izvrsten končni 
izgled. Del teh priprav je ta, da se zagotovi čisto ter razmaščeno 
površino.

Za celotno čiščenje poglejte poglavje “Nega plovila” str. 67-69.
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2. ČČiščenje in razmaščevanje



 
3. Brušenje
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Suho brušenje

Suho brušenje se priporoča za:

•	 odstranjevanje	stare	barve	(ne	antivegetativnih	
barv)

•	 brušenje	kita
•	 začetno	pripravo	lesa,	aluminija,	jekla,	svinca	in	

stekloplastike.

Pri suhem brušenju se pojavi veliko prahu, zato je 
potrebno nositi primerno zaščitno masko ali očala.

Brusni papir za brušenje na suho je na voljo v 
različnih stopnjah granulacije, oblik papirja, diskov 
ali zvitkov. Za doseg enakomerne hrapavosti po 
celotni površini, ovijte brusni papir okoli nastavka.

Po čiščenju površine sledi brušenje do ustreznega profila. Pred 
barvanjem morate odstraniti nastali prah.

Papir ovijte okoli nastavka.

Suho brušenje
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Papir odrežite na odgovarjajočo 
velikost nastavka.



Priprava povräine

Antivegetativno barvo je vedno treba pobrusiti na mokro, tako preprečimo vdihovanje 
strupenih delcev v prahu.

Izbira	papirja	ustrezne	granulacije

Stopnja grobosti 
brusnega papirja 
na mokro

Gelcoat pred nanosom temeljne barve za 
antivegetativno barvo

150 180

Gelcoat pred nanosom temeljne barve za 
končni premaz

150-180 240

izgled
n/a 400-1200

Pred zadnjim nanosom laka ali končnega 
premaza

280-400 600-800
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Brušenje na mokro

Zahvaljujoč podmazovalnem učinku vode prihaja do minimalne odpornosti papirja ter 
zelo hitro dosežemo čisto površino.

Brusni papir za brušenje na mokro je na voljo v različnih stopnjah granulacije. Za doseg 
enakomerne hrapavosti po celotni površini, ovijte brusni papir okoli nastavka.

Brusni papir za brušenje na 
mokro

Brušenje na mokro Odstranjevanje onesnažene 
vode

Površina za brušenje Stopnja grobosti 
brusnega papirja 
na suho

Goli les 80-240 n/a

Gola kovina 60-120 n/a

Epoksi kit (2-komponentni) 60-100 n/a

Unifiller (1-komponentni) 240 n/a

Pobarvana površina 150-180 180-240

Lakirana površina 220 240

Star/oslabljen gelcoat 80-120 120

Trd tip antivegetativne barve za lep končni 
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Vibracijski krožni/brusilnik z 
dvostopenjskim delovanjem

Krožni brusilnik

Brusilnik za splošno rabo. Uporablja se 
navaden brusni papir, zaradi česar je 
stroškovno učinkovit.

Nasvet: 

•	Vrtalni	nastavek	in	kotni	brusilnik	
uporabiti izključno za grobo 
brušenje, kajti se lahko zarežejo v 
površino in tako pustijo sledi.

•	Lakirane	površine	ter	iz	vezanega	
lesa morajo biti le na rahlo 
pobrušene.

Peskanje

Peskanje naj opravljajo le strokovnjaki z 
ustrezno opremo.
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Mehansko brušenje

Najbolj priljubljene vrste so:

Tračni brusilnik

Za material ki se hitro odstrani z 

Hitro odstranjuje material z večine 
površin. S pravilno izbiro grobosti papirja 
lahko takšno brušenje uporabljamo od 
grobega do končnega brušenja pred 
nanosom končnega premaza.

S peskanjem dosežemo idealno površino 
za nanos novega premaza. Za aluminij 
in nerjaveče jeklo se uporablja enak način 
peskanja, kot za nekovininske dele.



M
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Primeri dobre prakse

•	 Uporabite	čopič	dobre	kvalitete	in	
ustrezne širine.

 Valjček
 Prednosti

Primeri dobre prakse

•	 V	kolikor	je	hitrost	pomembnejša	od	
končnega izgleda uporabite moher 
valjček s kratkimi vlakni.

•	 Valjček	majhne	širine	iz	spužve	se	
priporoča za ustvarjanje lepšega 
končnega izgleda.

•	 V	vseh	primerih	uporabljajte	tehniko	
izmeničnega nanosa vodoravno-
navpično.

•	 Po	nanosu	barve	z	valjčkom,	barvanje	
končajte s čopičem za lepši končni 
izgled.

Metode	dela	in	izbira	orodja

Na voljo so Vam štiri glavna orodja: čopič, lopatica, valjček in 
oprema za razprševanje.

•Pred uporabo novega valjčka
le- tega oblepite z lepilnim trakom 
za označevanje ter ga nato 
odstranite. Tako boste odstranili 
slabo oprijemajoča se vlakna.

 ČČopič
 Prednosti

Vsestransko, stroškovno učinkovito ter 
najpogosteje uporabljeno orodje za 
barvanje kompleksnih predmetov. Pri 
barvanju grobih površin se najbolje odreže 
čopič.

•   Za doseg čim boljših rezultatov barvo
nanesite izmenično z vertikalnimi ter 
horizontalnimi gibi. Povlecite čopič od 
leve proti desni, nato pa gor-dol, 
seveda v kolikor je to izvedljivo.

Poceni, vsestransko orodje s podobnimi 
lastnostmi kot čopič. Valjčki so posebej 
uporabni pri širokih, enostavnih površinah,
zaradi večje hitrosti izvajanja v primerjavi s
čopičem. Z valjčkom si lahko zagotovimo 
odlične rezultate.
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    Lopatica
    Prednosti

Primeri dobre prakse

•	 V	kolikor	uporabljate	dvokomponentne	
kite, zmešajte samo toliko kolikor boste 
trenutno potrebovali.

•	 Med	uporabo	ter	po	uporabi	očistite	
lopatico.

 

         Oprema za razprševanje
         Prednosti

Primeri dobre prakse

•	 Če	je	le	mogoče,	naj	delo	z	razpršilcem	
poteka v zaprtih prostorih, s stabilno 
temperaturo ter nizko vlažnostjo.

•	 Kadar	nanašate	dvokomponentne	
proizvode nanesite ustrezne maske s 
filtri za zaščito dihal.

•	 V	kolikor	nimate	ustrezne	zaščitne	
opreme ali niste prepričani v vaše 
sposobnosti, vam priporočamo da se 
posvetujete s strokovnjaki.

Za različne vrste kitanja vam je na 
razpolago cela vrsta lopatic različnih oblik 
ter velikosti.

Splošno znano je, da dosežemo najboljše 
rezultate z nanosom z razpršilcem.
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Kako izmerimo debelino filma

Pomembni dejavniki

•	 Nekatere	površine	absorbirajo	več	
barve kakor druge.

Koliko bom dobil?

Orodja/metode             Debelina mokrega f.
  (mikronov)
Plastično spužvasti valjček 20-40

Nasvet: 

Debelina 
mokrega 

filma

Merilec

Moker film

Podlaga

V kolikor je debelina premaza kritičnega 
pomena, si lahko pomagate z merilcem 
mokrega filma, oziroma običajno je dovolj 
izračun površine ter nanos priporočene 
količine barve.

Pri izbiri pravega orodja je pomembno debelina premaza, le tako 
bomo vedeli kakšna bo pokrivnost. Debelina filma se meri v 
mikronih. (1 mikron = 1/1000 mm).

S tem si zagotovite nadzor nad debelino 
nanosa. Na naših izdekih so zapisani 
točni podatki razlivnosti litrov po 
kvadratnem metru. 

Valjček iz filca 30-60

Valjček iz mohera 40-80

Čopič  20-80

Zračna pištola 25-150

Ne poskušajte nanašati večjo 
debelino filma od določenega, ker 
lahko privede do težav z utrjevanjem 
in slabim delovanjem topil. To bo 
prispevalo k neuspehu barvanja. 

•   Debelina se spreminja s sušenjem ter
izhlapevanjem topil. Moker nanos barve 
v debelini 100 mikronov, se po sušenju 
zmanjša  na  35-65  mikronov  (Odvisno 
od izdelka - razen High Protect, ki ne  
vsebuje  topil  in  ima  enako  debelino 
filma,  ne  glede  na  to  ali  je  film 
moker ali suh).

•  Nepravilne površine pomenijo
večjo površino in posledično večjo 
porabo barve.

•   Kadar je hladno, je barva gostejša 
ter se težje enakomerno nanaša.
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Izbira	ustrezne	sestave	premaza

ENOKOMPONENTNI DVOKOMPONENTNI

ZAŠČITA Dobra/klasična Izvrstna

UPORABA Enostavno za uporabo. 

Nad dvokomponentnim 
sistemom se 
lahko nanese le 
dvokomponentni sistem.

TRAJNOST Dober, vendar ne toliko 
trajno kot dvokomponentni 
sistemi.

NANOS NASLEDNJEGA 
PREMAZA

Pred nanosom 
dvokomponentnega 
je potrebno odstraniti 
enokomponentni sistem.
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Pomembno je izbrati sistem, ki najbolj ustreza vašim potrebam. 
Zelo malo časa vam bo vzelo, vendar vas lahko obvaruje pred 
pomembnimi napakami. Za večino načinov barvanja obstajata 
dva sistema premaza: enokomponentni (klasični) in 
dvokomponentni (visoka uspešnost).

Morate imeti nekaj 
izkušenj. Najbolj 
pozorni morate biti pri 
ustrezni temperaturi ter 
medpremaznih intervalih.

ZDRUŽLJIVOST Na splošno je združljiv z 
enokomponentnimi sistemi.

Uporabiti za les, ki Ò
"dela".

Splošno je znano, 
da so dvokomponentni  
trajnejši od enokompo- 
nentnih sistemov.

Praviloma se 
enokomponentni 
sistemi nanašajo na 
enokomponentne sisteme.



Nasveti o 
barvanju in 
specifikacije
•	 Splošni	nasveti	barvanja	vseh	površin
•	 Barvanje	stekloplastike
•	 Barvanje	kovine
•	 Barvanje	in	lakiranje	lesa
•	 Barvanje	palube,	dna	plovila	in	zabojev
•	 Barvanje	kobilice
•	 Barvanje	propelerja,	pete	motorja	in	krmila	
•	 Barvanje	jambora
•	 Ponovno	barvanje	vseh	površin
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Splošni nasveti barvanja vseh površin

Pred barvanjem zagotovite naslednje...

•	 da	je	podloga	čista	in	razmaščena
•	 da	so	vse	razpoke	in	pomanjkljivosti	

Splošni nasveti barvanja

•	 Temeljito	pripravite	površino	-	to	je	
ključnega pomena za doseg želenega 
finiša.

•	 V	času	uporabe	občasno	premešajte	
barvo.

•	 V	posodo	stresite	toliko	količine,	kolikor	
jo potrebujete. Pravilno zapiranje 
tesnilnega pokrova zajamči uporabo za 
naslednje barvanje.

•	 Delo	si	lahko	olajšate,	v	kolikor	delata	
dve osebi. Prva oseba nanaša z 
valjčkom, druga pa s čopičem.

Splošno znane dobre prakse med 
barvanjem

•	 Pazljivo	odpirajte	embalažo
•	 Razlito	vsebino	takoj	očistite
•	 V	bližini	skladiščene	ali	nanesene	

barve je prepovedano jesti ali piti
•	 Nosite	le	priporočljiva	zaščitna	oblačila	

in sredstva
•	 Poskrbite	za	zadostno	prezračevanje.	

Če je potrebno, uporabite respirator.
•	 Vedno	natančno	preberite	priložena	

Pomemben nasvet:

nad in pod vodno linijo fino obdelane 
s primernim kitom

•   da je površina pobrušena na
ustrezno hrapavost, oprana s sladko 
vodo ter je omogočeno sušenje

•   da je prah, ki je prisoten na
površini, odstranjen.

•   Barvo vedno pred uporabo dobro
premešajte  s  ploščato  lopatico, 
tako dobite enotno konsistentnost.

•   Samolepilni trak odstranite preden
se barva popolnoma strdi, tako 
preprečite nastanek prekomernega 
roba.

navodila. V kolikor še vedno niste 
prepričani se obrnite na najbližji 
sedež podjetja Hempel.

Preverite združljivost in medpremazne 
intervale predhodnega z novim sistemom,
ki nameravate uporabiti.



S
plošni nasveti barvanja vseh površin
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Kitanje

Pred nanosom kita, za doseg želenega 
profila ali za popravke na manjših 
površinah, nanesite izbrani kit na hrapavo, 
čisto in s temeljno barvo zaščiteno 
površino.

Za kitanje manjših površin na določenih 
mestih uporabite lopatico za kitanje.

Za kitanje večjih površin pa uporabite 
široko lopatico za kitanje ali zidarsko žlico.

Če ima gelcoat manjšo razpoko, jo razširite 
toliko, da imate dovolj prostora za nanos 
kita.

Poskrbite, da boste uporabili pravilno 
količino kita. Če ga boste uporabili v 
prekomerni količini, boste morali več 
brusiti, da bi dobili gladko površino.

Pri polnjenju večjih površin ali globljih 
lukenj, nanašajte kit v več plasteh. Tako 
boste izključili možnost puščanja vode v 
notranjost.

Poravnava

Ko se kit strdi, izbrusite pokitano površino 
in tista okoli do želenega profila površine.

Poravnava manjših površin

Za doseg optimalnih rezultatov, ročno 
pobrusite z brusnim papirjem na 
spužvastem nastavku do želenega profila.

Ravnanje večjih površin

Za poravnavo večjih površin se lahko 
uporabi različna orodja. Začetno 
poravnavo lahko opravimo z brusnim 
diskom visoke grobosti, nato uporabimo 
krožno brusilko ali krožno vibracijsko 
brusilko z diski manjše grobosti, tako da 
dobimo gladko površino.

Kitajte vzdolž pasu Poravnava pomanjkljivosti



Antifauling

Večina antivegetativnih barv je združljivih 
med seboj in nanos naslednjega premaza 
ni zahtevno opravilo.

Vendar pa je treba omeniti naslednje:

•	 Površina	mora	biti	v	dobrem	stanju,	
brez prisotnosti umazanije.

•	 Na	antivegetativni	barvi	s	teflonom	
se lahko nanese naslednji teflonski 
premaz, če je v dobrem stanju in 
opran. Ne brusiti pred nanosom 
antivegetativne barve.

•	 Nanesite	dodatno	plast	vzdolž	vodne	
linije in po glavnih robovih po katerih 
voda teče najmočneje.

•	 Redčenje	antivegetativne	barve	se	ne	
priporoča.

•	 Staro	antivegetativno	barvo	ne	smete	
nikoli brusiti na suho, ker nastaja stru-
pen prah.

Nasvet: 
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Nanesite antivegetativno barvo nad temeljno 
barvo.

Postrgajte na mokro, da bi odstranili stari sloj 
antivegetativne barve. 

•   Antivegetativna barva trdega tipa
pusti porabljen sloj smole ob koncu 
sezone.

•   Tradicionalni/mehki tip
antivegetativne barve je potrebno 
izolirati s premazom Underwater Primer

• Pred barvanjem morate hraniti
antivegetativno barvo v zaprtem 
prostoru na sobni temperaturi.  Tako
se lažje nanaša.

preden nanj nanesete trdi tip 
antivegetativne barve.

•   Vedno pred nanosom dobro
premešajte vsebino antivegetativne 
barve, saj vsebuje težke pigmente, 
ki se lahko kopičijo.

Če želite spremeniti antivegetativno 
barvo, preverite navodila za uporabo 
novega izdelka nad obstoječo barvo. 
V kolikor obstaja dvom, nanesite izo-
lacijski premaz Underwater Primer.



Ponovno barvanje vseh površin
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Nad vodno linijo

Če je obstoječi premaz nedotaknjen

•	 Temeljito	sperite	s	sladko	vodo	
•	 Pustite,	da	se	temeljito	posuši
•	 Pobrusite	z	brusnim	papirjem	

granulacije 180-280
•	 Sperite	s	sladko	vodo	in	pustite	da	se	

posuši
•	 Nanesite	vmesni	premaz	kjer	je	

potrebno. Nato nanesite 1-2 nanosa 
končnega premaza iz primerne izbire 
barvanja.

Če je obstoječi premaz poškodovan 

•	 Temeljito	razmastite	površino	z	
Degreaser-jem

•	 Pobrusite	površino	z	brusnim	papirjem	
granulacije 100-240

•	 Sperite	s	sladko	vodo	in	pustite	da	se	
posuši

•	 Z	namenskimi	orodji	uporabite	kit	
in temeljno barvo na mestih kjer je 
potrebno.

•	 Zakitane	površine	poravnajte.
•	 Nanesite	temeljno	barvo,	vmesno	

barvo ali končni premaz iz ustrezne 
izbire.

Opomba: 

Ponovno barvanje vseh površin

Premazi za ohranitev zagotavljajo zaščito in lep videz vašega 
plovila. Pogostost ponovnega barvanja je odvisna od plovila do 
plovila, od obstoječega sistema zaščite, uporabnosti, splošna 
obraba in staranje, udarnine, pogoji priveza in škodljivi učinki UV 
žarkov.	

Kitanje z uporabo široke lopatice

Kitanje manjše površine s pomočjo lopatice

Nanos temeljne barve na manjši 
površini¸

Upoštevajte, da dvokomponentni 
premaz ne smete nanašati na 
enokomponentnega.
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Pod vodno linijo

Za dobro zaščito se priporoča nanos 
antivegetativne barve vsako leto.

Če je obstoječa antivegetativna barva 
nepoškodovana:

•	 Sperite	površino	s	sladko	vodo,	
odstranite slabo prijemajočo se barvo in 
pustite, da se posuši

•	 Nanesite	dva	premaza	enake	
antivegetativne barve (glej str. 55 za 
več podrobnosti)

Če je obstoječa antivegetativna barva 
poškodovana:

•	 Pobrusite	na	mokro	z	brusnim	papirje	
granulacije 100-240

•	 Sperite	s	sladko	vodo	in	pustite,	da	se	
posuši

•	 Na	mestih	kjer	je	to	potrebno,	uporabite	
ustrezen material za nanašanje 
temeljnega premaza in kita.

•	 Pokitane	površine	zgladite,	nato	
nanesite več slojev temeljne barve, da 
bi s tem popolnoma izolirali kit.

•	 Pred	nanosom	ustrezne	temeljne	in	
antivegetativne barve morate pustiti, 
da se pobarvana površina popolnoma 
posuši.

Čista, pobrušena površina

Na pripravljeno površino nanesite Underwater 
Primer.

Antivegetativno barvo nanesite nad temeljno 
ali izolacijsko barvo.



Barvanje stekloplastike

Zunanja plast stekloplastike ima sloj gelco-
at-a. Novi gelcoat vsebuje veliko ostankov 
voska in raznih sredstev za odstranjevanje 
iz kalupa. Za odstranjevanje teh delcev se 
priporoča Degreaser.

Ponovno barvanje stekloplastike

S časom gelcoat slabi ter postane do-
vzeten do vremenskih vplivov. To ogrozi 
estetski videz. Za zaščito moramo gelcoat 
pobarvati.

Stopnja degradacije je odvisna od številnih 
dejavnikov:

•	 barva	in	pigment	gelcoat-a
•	 vzdrževanje	gelcoat-a
•	 hranjenje	plovila,	varovanje	pred	UV	

žarki
•	 mehanske	poškodbe
•	 vremenski	vplivi

Barvanje stekloplastike

Stekloplastika ali plastika ojačana s steklom, je poliesterska smola 
ojačana s steklenimi vlakni, zaradi česar postane močan in lahek 
material,	ki	zahteva	zelo	malo	vzdrževanja.

B
arvanje stekloplastike
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Proizvod á tevilo 
nano-
sov

Medpremazni	interval Pokrivnost
(m2/l)

Debelina  
na nanos

Razredčilo

10¡ C 20¡ C dmf dsf
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Faze barvanja: 
1. Light Primer  
razredčen	5% 2 8h Ð  60d 4h Ð  30d 8,5 120 60 0845

2. Poly Enamel  
povrh Light 
Primer

1 8h Ð  6d 4h Ð  3d 15 75 35 0808

2. Poly Enamel 1 16h Ð  10d 8h Ð  5d 15 75 35 0808

ali
Faze barvanja: 
1. Light Primer  
razredčen	5% 2 8h Ð  60d 4h Ð  30d 8,5 120 60 0845

2.Ocean Gloss 
povrh Light 
Primer

1 16h Ð  6dh 8h Ð  3d 16 75 35 0851/0852 
/0853

2.Ocean Gloss 3 12h Ð  14d 6h Ð  7d 16 75 35 0851/0852 
/0853

Pod vodno linijo

Faze barvanja: 
1. Light Primer  
razredčen	5% 4 8h Ð  60d 4h Ð  30d 8 120 60 0845

2. Izolacijski pre-
maz Underwater 
Primer

1 Ð  2 6h Ð  ... 3h Ð  ... 10 100 40 0823/0811

3. Hempel AF 
povrh Underwater 
Primer

2 Ð  3 9h Ð  ... 5h Ð  ... 13 70 40 0808

Stekloplastika - dvokomponentni sistem



Osmoza

•	 Kaj	je	osmoza	in	kaj	jo	povzroča?
•	 Zaščita
•	 Postopek	zaščite	pred	osmozo
•	 Uporaba	High	Protect-a
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Kaj to pomeni za nas?

Osmoza je tendenca prehoda manj 
koncentriranih raztopin (vode) skozi 
polpropustno membrano (gelcoat) zaradi 
izenačevanja s koncentrirano raztopino 
(kislo raztopino).

Prepoznavanje problema

Prvi vidni znaki osmoze so pojavi mehurjev v 
gelcoat-u.

Kaj je osmoza in kaj jo povzroča?

Osmoza	je	opredeljena	kot	prehod	raztopine	(voda)	z	nižjo	
koncentracijo skozi polprepustno membrano z namenom izenačitve 
z višjo koncentracijo raztopine (kislina).

Mehurji barve ter oguljene površine

Zaradi delovanja agresivnega okolja se 
fizično-mehanične lastnosti plastične 
steklene mase sčasoma poslabšajo in 
v večini primerov postane bolj porozna. 
Večja poroznost omogoča lažje prodiranje 
vode skozi gelcoat in poliester. Če so 
v votlinicah plastičnega steklenega 
laminata prisotni tudi lahko topljivi delci 
materialov, ki so uporabljeni v proizvodnji 
laminata, bo nastala zelo koncentrirana 
kisla raztopina. Najpogostejša sestavina je 
ocetna kislina. Pomembne so tudi druge 
topljive sestavine (glikol), ki se nahajajo 
v votlinicah plastičnega steklenega 
laminata, ki so higroskopne (vpijajo vlago). 
Ker se vedno več vlage absorbira skozi 
stekloplastiko, prihaja do hidravličnega 
učinka, ki v končni fazi pripelje do 
nastajanja mehurjev v gelcoat-u. Pri večini 
nezaščitenih plovil se bodo v življenjskem 
ciklu pojavili simptomi osmoze. Trajanje ter
obseg teh pojavov je odvisen od številnih 
različnih dejavnikov, vključno 
s temperaturo, vrsto vode, obdobja 
nahajanja v vodi v sorazmerju z obdobjem 
na suhem, ter najpomembneje, od 
kakovosti izvirnega laminata.

Ko se mehur prebije, priteče ven tekočina 
kiselkastega vonja, podobna kisu. Osmozo je
mogoče odkriti pred  pojavom vidnih 
simptomov s preverjanjem prisotnosti vlage 
v trupu z vlagomerom, čeprav bo to le znak 
nastanka. Zato je priporočljivo, da poiščete 
strokovno pomoč za  določitev stopnje 
problema in za sprejem potrebnih ukrepov.
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Nova plovila

Potrebno je temeljito očistiti novi gelcoat 
z Degreaser-jem, odstranimo delce 
materialov, kateri so prisotni pri proizvodnji 
laminata. Za dodatne informacije 
glejte Priprava površine: čiščenje in 
razmaščevanje, str. 9.

Po razmastitvi je treba površino zbrusiti 
z brusnim papirjem granulacije 60-80 ali 
rahlo popeskati in sprati s svežo vodo. Ko 
se posuši, mora trup imeti enoten mat 
izgled.

Rabljena plovila

Odstranite vso staro ali antivegetativno 
barvo z ročnim strgalom na suho ali 
strojno s peskanjem (to je hiter in učinkovit 
način odstranjevanja stare barve, ki ga  
dosežemo z ustreznim profilom površine, 
ki potrebuje zelo malo dodatne priprave). 
Ne glede katero metodo uporabe ste 
izbrali, mora imeti trup enoten mat izgled 
brez sledov predhodne barve. Sperite s 
čisto vodo in pustite, da se posuši. Manjše 
razpoke ali pomanjkljivosti zakitajte s 
kitom Epoxy Filler. 

Zaščita pred osmozo

Nasvet:

Pravilna priprava površine je izjemnega 
pomena za doseganje dolge življenjske 
dobe zaščitne barve. Čas, porabljen za to 
fazo barvanja, postane vredna naložba.

Nova plovila

Najboljša zaščita pred osmozo je 
pravilen način gradnje in izbira primernih 
materialov. Več kot je enostavnih steklenih 
vlaken v fazi gradnje, tem večja bo zaščita 
pred osmozo. Z nanosom High Protect-a 
dosežemo končno zaščito novega trupa.

Rabljena plovila

Pred nanosom zaščitnega epoksi premaza 
na starih plovilih, je potrebno oceniti stanje 
laminata in gelcoat-a. Če ste v dvomih, 
poiščite strokovno pomoč. V kolikor je 
stanje trupa ustrezno, lahko nadaljujete 
z zaščito s High Protect-om. Če stanje ni 
zadovoljivo, se priporoča spodaj navedeno 
izvedbo dela.

Kdaj uporabiti zaščito pred osmozo?

Priprava in zahteve za zaščito pred osmozo
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Merjenje vlage Odstranjevanje gelcoat-a

Zaä čita:
Faze barvanja: 
Proizvod á tevilo 

nano-
sov

Medpremazni	interval Pokriv-
nost

(m2/l)

Debelina  
na nanos

Razredčilo

10¡ C 20¡ C dmf dsf
1. Light Primer 
razredčen	20% 1 18h Ð  11d 8h Ð  5d 8,5 140 60 0845

2. Epoxy Filler  
(kolikor je potrebno) Ð 16h Ð  48h 8h Ð  24h Ð Ð Ð ne razredči

3. High Protect 2 18h Ð  11d 8h Ð  5d 5 200 200 ne razredči

Izolacijski	premaz	možnost	1

Faze barvanja: 
4. Light Primer 
razredčen	5%	povrh 
High Protect

1 18h Ð  11d 8h Ð  5d 8,5 140 60 0845

5. Hempel AF  
povrh Light Primer 3 Ð 4 2h Ð  8h 1h Ð  4h 13 75 40 0808

Izolacijski	premaz	možnost	2

Faze barvanja: 
4. Underwater 
Primer nad High 
Protect

1 18h Ð  27h 8h Ð  12h 10 100 40 0823/0811

5. Hempel AF nad 
Underwater Primer 3 Ð  4 9h Ð  ... 5h Ð  ... 13 75 40 0808



Priprava

Trup plovila se more popolnoma posušiti, 
zato je potrebno odstraniti gelcoat.

Ročno orodje

Brusilniki so poceni način odstranitve 
gelcoat-a in priprave površine. Slabost tega 
načina je čas potreben za dokončanje dela 
in količina praha ki nastane med brušenje. 
Treba je nositi potrebno zaščitno opremo: 
oblačila, maska ter očala.

Peskanje 

Obe metodi uspešno odstranita gelcoat ter 
pripravijo trup za nanos High Protect-a. 
Vsak primanjkljaj v trupu bo viden med 
peskanjem, na primer votline v laminatu. 
Pri obeh metodah mora delo opraviti 
strokovnjak z ustrezno opremo.

Odstranjevanje gelcoat-a

Gelcoat odstranjujemo s pomočjo 
namenskega orodja, ki odstrani točno 
določeno globino. Tako dobimo enoten, 
gladek izgled površine. To je poznano kot 
najučinkovitejša metoda za odstranjevanje 
gelcoata. Po odstranitvi gelcoat-a je 
treba površino pobrusiti z brusilnimi diski 
granulacije 40 ali enostavno popeskati, 
dokler ne pridobimo primeren profil za 
nanos High Protect-a. Ta metoda zahteva 
prisotnost strokovnega izvajalca.

Ko se gelcoat odstrani, je potrebno trup 
očistiti s paro ali vsaj  sprati s svežo vodo 
pod pritiskom, tako odstranimo soli in 
druge nečistoče, ki so prisotne v laminatu. 
Soli in druge umazanije bodo še naprej 
“izplavale” na površino, tako da bo treba 
ponoviti postopek enkrat dnevno. To lahko 
traja od 4 tednov do 3 mesecev, dokler 
se trup ne posuši dovolj dobro, da lahko 
nanesemo ustrezen premaz.

Postopek zaščite pred osm
ozo

29

Postopek zaščite pred osmozo

Kdaj je potreben postopek zaščite pred osmozo?

Ko se na laminatu ali gelcoat-u pojavijo znaki osmoze, se zahteva celoten postopek 
odstranitve osmoze.

Priprava in zahteve za postopek zaščite pred osmozo
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Manjä e razpoke in pomanjkljivosti v trupu pokitamo z Epoxy Filler-jem, po nanosu High 
Protect-a.

Obdelava:
Faze barvanja: 

Proizvod á tevilo 
nano-
sov

Medpremazni	interval Debelina 
na nanos

(m2/l)

Debelina na 
nanos

Razredčilo

10¡ C 20¡ C dmf dsf
1. Light Primer 
razredčen	20% 1 18h Ð  11d 8h Ð  5d 8,5 140 60 0845

3. Epoxy Filler  
(kolikor je potrebno) Ð 16h Ð  48h 8h Ð  24h Ð Ð Ð ne razredči

2. High Protect 3 18h Ð  11d 8h Ð  5d 5 200 200 ne razredči

Izolacijski	premaz	možnost	1

Faze barvanja: 
1. Light Primer 
razredčen	5%	nad	
High Protect

1 18h Ð  11d 8h Ð  5d 8,5 140 60 0845

2. Hempel AF nad 
Light Primer 2 2h Ð  8h 1h Ð  4h 13 75 40 0808

Izolacijski	premaz	možnost	2

Faze barvanja: 
1. Underwater 
Primer nad High 
Protect

1 18h Ð  27h 8h Ð  12h 10 100 40 0823/0811

2. Hempel AF nad 
Underwater Primer 2 Ð  3 9h Ð  ... 5h Ð  ... 13 75 40 0808
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Kako nanesemo High Protect za zaščito 
in obdelavo

Od trenutka, ko zmešate osnovo in trdilec 
High Protect-a, proizvod začne kemično re-
akcijo trditve. Zmešajte le takšno količino, 
ki se lahko uporabi znotraj časa trajanja 
mešanice	(45	min	pri	20°C).

Pri višjih temperaturah se čas sušenja in 
trajnost mešanice skrajša.

Nanesite High Protect z valjčkom iz filca (za 
lepši izgled uporabite čopič). High Protect 
je treba nanesti v debelini od najmanj 200 
mikronov na nanos. Debelino izmerite s 
pomočjo merilca debeline mokrega filma ali 
z izračunom potrebne količine High Protect-
a na nanos (1 liter High Protect-a pokrije 
5m2 v debelini filma od 200 mikronov) po 
površini plovila. High Protect ima minimal-
no	temperaturo	uporabe	10°C.	V	kolikor	je	
mogoče, poskusite opraviti delo, ko je tem-
peratura stabilna in vlažnost nizka.

Premešajte osnovo

Premešajte trdilec 

Zmešajte trdilec z osnovo

Izlijte v kad

Dobro premešajte oba proizvoda

Uporaba High Protect-a

Opomba:

High Protect se ne redči.



U
po

ra
ba

 H
ig

h 
Pr

ot
ec

t-a

Nanesite High Protect z valjčkom High Protect razvlecite s čopičem v nasprotni smeri

Primeri dobre prakse

•	 V	kolikor	se	nanos	High Protect-a ne 
more opraviti v zaprtem prostoru, se 
priporoča dvig nadstreška za zaščito 
trupa.

•	 Če	se	High Protect	nanaša	pri	10°C,	se	
pred uporabo priporoča hraniti izdelek v 
zaprtem prostoru s sobno temperaturo. 

•	 Z	vsakim	novim	nanosom	dvignite	trak	
vodne linije, da se prepreči oblikovanje 
trdega ter debelega roba.

•	 High Protect se proizvaja v dveh 
niansah, zato da se omogoči popoln 
nadzor nad pokrivnostjo vsakega 
premaza.

•	 Temeljito	premešajte	osnovo	in	trdilec	
High Protect-a preden jih med seboj 
pomešate. Ko jih med seboj pomešate, 
ponovno premešajte proizvod, da dobite 
enakovredno mešanico.

•	 Ne	razredčiti	High Protect-a.

•	 Kljčnega	pomena	za	doseg	uspešnega	
rezulata je temeljita priprava površine in 
upoštevanje vseh navodil. 

Trdenje

High Protect postane suh na dotik v 6 do 
8 urah.

Proces strjevanja pri High Protect-u se 
lahko zaustavi, če temperatura pade 
pod	10°C.	Z	dvigom	temperature	se	
bo strjevanje spet vzpostavilo. Vendar 
neustrezna temperatura trdenja lahko 
povzroči preplastitev aminov na površini. 
Ob tem se pojavi tanek film amin karbonata 
na površini epoksi sloja. Ta amin je 
potrebno odstraniti z Degreaser-jem 
in sprati s sladko vodo pred nanosom 
naslednjega premaza.

Načrtovanje intervalov, za nanos naslednjih 
premazov je pomembno, ker preprečimo 
luščenje med nanosi. Za nadaljne 
informacije poglejte podrobnejša navodila 
barvanja.

Za popolno strjevanje High Protect-a bo 
trajalo	približno	10	dni	pri	20°C.	Naslednji	
premaz temeljne in antivegetativne barve 
se lahko nanese takoj po High Protect-u, 
vednar je priporočljivo, da plovilo ne 
splavite v tem obdobju. Saj lahko negativno 
vpliva na strjevanje premazov.
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Za brezskrbno bivanje v morskem okolju 
je treba zagotoviti odpornost barve na 
korozijo s poudarkom na lepim videzom 
plovila.

S pravilno pripravo površine in sistema 
premazov, trupi iz jekla in aluminija 
zagotavljajo dolgi rok uporabe z 
minimalnim vzdrževanjem.

Posebni nasveti za barvanje kovin

Bistveno je, da sistem premaza popolnoma 
izolira kovinsko površino od zraka in vode.

Med predhodno obdelavo so kovinske 
plošče pogosto zaščitene s slojem 
tovarniškega temeljnega premaza. Ta 
premaz ni namenjen postati sestavni del 
premaznega sistema za plovilo, zato je 
najbolje da ga pred postopkom barvanja 
odstranimo.

Pred začetkom dela na kovini, temeljito 
preverite, da ni korozije. Odstranite sol 
in umazanijo s tekočo vodo pod visokim 
pritiskom (min 250 bar). 

Opravite peskanje do Sa 2.5 (Švedski 
standard za odstranjevanje rje) ali 
pobrusite. Aluminij očistite s peskanjem za 
nekovine ali pobrusite z brusnim papirjem 
granulacije 60-120.

Takoj po pripravi površine, tako zagotovite 
največji oprijem ter preprečite kopičenje 
umazanije, zaščitite golo kovinsko površino 
s temeljnim premazom Light Primer, 
razredčenega	za	20%.

Pred nanosom premaza preverite 
temperaturo površine kovine, ker lahko 
bistveno odstopa od temperature prostora.

Jeklo in aluminij se pogosto uporabijo pri gradnji plovil, zahvaljujoč 
svoji trdnosti, enostavnosti izdelave in vodonepropustnosti.

Barvanje kovine

B
arvanje kovine

33
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Pod vodno linijo 

Faze barvanja: 
1. Light Primer 
razredčen	20% 1 8h Ð  60d 4h Ð  30d 8,5 140 60 0845

2. Light Primer 
razredčen	5% 5 8h Ð  60d 4h Ð  30d 8,5 120 60 0845

3. Underwater Primer 
nad Light Primer 1 2h Ð  4h 1h Ð  2h 10 100 40 0823/0811

4. Hempel AF nad 
Underwater Primer 2 Ð  3 9h Ð  ... 5h Ð  ... 13 75 40 0808

ali

Faze barvanja: 

1. Light Primer 
razredčen	20% 1 8h Ð  60d 4h Ð  30d 8,5 140 60 0845

2. Light Primer 
razredčen	5	% 3-4 8h Ð  60d 4h Ð  30d 8,5 120 60 0845

3. Ocean Gloss  
nad Light Primer 1 16h Ð  6d 8h Ð  3d 16 60 30 0851/0852/ 

0853

3. Ocean Gloss 2 12h Ð  14d 6h Ð  7d 16 75 35 0851/0852/ 
0853

Jeklo - dvokomponentni

Proizvod
á tevilo 
nano-
sov

Medpremazni	interval Pokriv-
nost

(m2/l)

Debelina na 
nanos Razredčilo

10¡ C 20¡ C dmf dsf

Nad vodno linijo

Faze barvanja:
1. Light Primer 
razredčen	20% 1 8h Ð  60d 4h Ð  30d 8,5 120 60 0845

2. Light Primer 
razredčen	5% 3 Ð  4 8h Ð  60d 4h Ð  30d 8,5 120 60 0845

3. Poly Enamel nad 
Light Primer 1 8h Ð  6d 4h Ð  3d 15 75 35 0808

3. Poly Enamel 1 16h Ð  10d 8h Ð  5d 15 75 35 0808
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Aluminij - dvokomponentni

Proizvod
á tevilo 
nano-
sov

Medpremazni	interval Pokriv-
nost

(m2/l)

Debelina na 
nanos Razredčilo

10¡ C 20¡ C dmf dsf

Nad vodno linijo

Faze barvanja: 
1. Light Primer 
razredčen	20% 1 8h Ð  60d 4h Ð  30d 8,5 140 60 0845

2. Light Primer 
razredčen	5% 2 Ð  4 8h Ð  60d 4h Ð  30d 8,5 120 60 0845

3. Poly Enamel nad 
Light Primer 1 8h Ð  6h 4h Ð  30d 10 100 40 0808

3. Poly Enamel 1 16h Ð  10d 8h Ð  5 d 15 75 35 0808

 
ali

Faze barvanja:

1. Light Primer 
razredčen	20% 1 8h Ð  60d 4h Ð  30d 8,5 140 60 0845

2. Light Primer 
razredčen	5	% 2 8h Ð  60d 4h Ð  30d 8,5 120 60 0845

3. Ocean Gloss  
nad Light Primer 1 16h Ð  6d 8h Ð  3d 16 60 30 0851/0852/ 

0853

3. Ocean Gloss 2 12h Ð  14d 6h Ð  7d 16 75 35 0851/0852/ 
0853

Pod vodno linijo 

Faze barvanja:
1. Light Primer 
razredčen	20% 1 8h Ð  60d 4h Ð  30d 8,5 140 60 0845

2. Light Primer 
razredčen	5% 5 8h Ð  60d 4h Ð  30d 8,5 120 60 0845

3. Izolacijski premaz 
Underwater Primer 
nad Light Primer

1 2h Ð  4h 1h Ð  2h 10 100 40 0823

4. AluSafe nad 
Underwater Primer 4-5 9h Ð  ... 5h Ð  ... 13 75 40 0808

B
arvanje kovine



Les je biorazgradljiv ter predstavlja 
hrano za različne organizme, od glivic ki 
povzročajo gnilobo, do trdovratnih črvov in 
členonožcev ki spreminjajo les v podobo 
razkrojenega satja.

Poleg tega, les lahko vpija vodo kar 
postane neugoden vpliv na oprijem 
premaza.

Pravilna priprava površine in uporabo 
ustreznega sistema premazov, lahko 
prepreči te težave - in poudari naravno 
lepoto lesa.

Pred barvanjem

Z vlagomerom preverite vsebnost vlage v 
lesu. Z barvanjem dostopate šele, ko bo 
vsebnost	vlage	pod	13%.	

Praktični nasveti za barvanje in 
lakiranje lesa

Leseno	površino	pobrusiti	pod	kotom	45°	
z brusnim papirjem granulacije 80-120. 
Tako boste dobili ustrezen profil za nanos 
premaznega sistema.

Les obrišite s krpo, namočeno v razredčilo 
0823 ali 0811 z vzdolžnim gibanjem, 
nato pustite da se posuši. Določene vrste 
lesa so bogate z oljem, kot so tikovina 
in iroko, zato je površino potrebno pred 
nanosom prvega nanosa premaza 
temeljito razmastiti z Degreaser-jem. 
Tako odstranimo naravno vsebnost olja 
iz površine in zagotovimo močnejšo 
povezavo s premazom.

Opomba:

Tako kakor barve so tudi laki 
na voljo v enokomponentnih ali 
dvokomponentnih sistemih za zaščito 
lesa.
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Kako zaščititi in poudariti naravno lepoto lesa?
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Najpogosteje uporabljene vrste lesa za 
gradnjo plovil

Hrast

Rumeno-rjav, gost, trd les. Lahko je malo 
oljnat po naravi.

V stiku s surovo kovino lahko se pojavijo 
znaki uamzanije in razžrtosti.

Uporaba: rebra in okviri, notranjo pohištvo 
in oplato.

Mahagonij

Rdečkasto rjav trd les izredne trpežnosti.

Uporaba: oplat, notranjo pohištvo.

Tikovina

Temen, zlato-rjave barve trd les izjemne 
vzdržljivosti zaradi vsebnosti naravnega 
olja.

Uporaba: Oplata trupa in palube, notranje 
in zunanje pohištvo, stenske obloge.

Cedrovina

Rožnato-rjav les, srednje gostote.

Uporaba: oplata trupa.

Macesen

Mehek, rdeče-rjav les, kateri se dobro 
oblikuje in je sposoben ublažiti udarce.

Uporaba: oplata trupa.

Vezana plošča/vezana plošča za morsko 
okolje

Plasti lesa zlepljenega skupaj, tvorijo togo 
in izjemno močno strukturo.

Uporaba: V večini primerov se uporablja za 
oplato trupa malih in srednjih plovil.

Smreka

Svetlo-rjavi mehek les nizke gostote in 
slabe samoohranitve.

Uporaba: oplata trupa.

Bor

Svetlo-rjavi mehek les srednje gostote in 
zadovoljive zmogljivosti samoohranitve.

Uporaba: oplata trupa.

Odstranite stari lak s pištolo na vroči zrak Pobrusite površino

B
arvanje in lakiranje lesa
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Les - enokomponentni sistem/klasičen

Proizvod
á tevilo 
nano-
sov

Medpremazni	interval Pokriv-
nost

(m2/l)

Debelina na 
nanos Razredčilo

10¡ C 20¡ C dmf dsf
Nad vodno linijo 

Faze barvanja:
2.	Međupremaz	BS	
razredčen	do	20%

1 6h Ð  10d 3h Ð  5d 13,5 70 40 0823, 0811

2.Međupremaz	BS 2 6h Ð  10d 3h Ð  5d 13,5 70 40 0823, 0811
3. Hempalux	Ma-
rine Enamel nad 
Međupremaz BS

1 16h Ð  10d 8h Ð  5d 14 75 30 0823, 0811

3. Hempalux  
Marine	Enamel

1 16h Ð  10d 8h Ð  5d 14 75 30 0823, 0811

 
ali

 
 

Pod vodno linijo

Faze barvanja:
1. Underwater Primer 
razredčen	do	20%

1 6h Ð  ... 3h Ð  ... 8 120 50 0823/0811

2. Underwater  
Primer 

2 do 4 6h Ð  ... 3h Ð  ... 8 125 50 0823/0811

3. Hempel AF  
na Underwater Primer

3 9h Ð  ... 5h Ð  ... 13 75 40 0808

Wood Impreg vedno nanesti kot prvi premaz.

1.	Wood	Impreg 2 do 4 16h Ð  ... 8h Ð  ... 3 Ð  6 Ð Ð 0823, 0811
mokro  

na mokro
mokro  

na mokro
odvisno od poroznosti 

lesa

Faze barvanja:

2. Hempalin Undercoat 
razredčen	do	20%

1 16h Ð  14d 8h Ð  7d 13 70 40 0823, 0811

2. Hempalin  
Undercoat 

2 16h Ð  14d 8h Ð  7d 13 70 40 0823, 0811

3.	Hempalux	Marine	
Enamel nad 
Hempalin Undercoat

2 16h Ð  10d 8h Ð  5d 15 75 30 0823, 0811
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Les - dvokomponentni sistem 

Proizvod
á tevilo 
nano-
sov

Medpremazni	interval Pokriv-
nost

(m2/l)

Debelina na 
nanos Razredčilo

10¡ C 20¡ C dmf dsf

Nad vodno linijo

Faze barvanja: 
1. Light Primer 
razredčen	do	20%

1 8h Ð  60d 4h Ð  30d 8,5 140 80 0845

2. Light Primer 
razredčen	5%

2 Ð  4 8h Ð  60d 4h Ð  30d 8,5 120 60 0845

3. Poly Enamel  
nad Light Primer

1 8h Ð  6d 8h Ð  3d 15 75 35 0808

3. Poly Enamel 1 16h Ð  6mj. 8h Ð  3mj. 15 75 35 0808

Faze barvanja:

1. Light Primer 
razredčen	20%

1 8h Ð  60d 4h Ð  30d 8,5 140 60 0845

2. Light Primer 
razredčen	5	%

2 8h Ð  60d 4h Ð  30d 8,5 120 60 0845

3. Ocean Gloss  
nad Light Primer 1 16h Ð  6d 8h Ð  3d 16 60 30 0851/0852/ 

0853

3. Ocean Gloss 2 12h Ð  14d 6h Ð  7d 16 75 35 0851/0852/ 
0853

Pod vodno linijo 

Faze barvanja: 
1. Light Primer 
razredčen	20%

1 8h Ð  60d 4h Ð  30d 8,5 140 60 0845

2. Light Primer 
razredčen	5%

5 8h Ð  60d 4h Ð  30d 8,5 120 60 0845

3. Underwater Primer 
nad Light Primer 1 2h Ð  4h 1h Ð  2h 10 100 40 0823/0811

4. Hempel AF
nad Underwater Primer 2 - 3 9h Ð  ... 5h Ð  ... 13 75 40 0808

Dvokomponentni sistemi se uporabljajo pri trä em lesu, ki delajo manj.
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Les - lak

Proizvod
á tevilo 
nano-
sov

Medpremazni	interval Pokriv-
nost

(m2/l)

Debelina na 
nanos Razredčilo

10¡ C 20¡ C dmf dsf

LAK	ZA	ČAMCE	             Faze lakiranja: 

2.	LAK	ZA	ČAMCE	30% 1 24h Ð  ... 12h Ð  ... 18 75 25 0823, 0811 
čopič 

3.	LAK	ZA	ČAMCE	10% 1 do 2 24h 12h 18 75 25 0823, 0811 
čopič

4.	LAK	ZA	ČAMCE	5% 2 24h 12h 18 75 25 0823, 0811 
čopič

 
DURA	GLOSS	VARNISH												Faze lakiranja:

2.	DURA	GLOSS	VARNISH	30% 1 6h Ð  4d 4h Ð  2d 17,2 50 25 0823, 0811 
čopič

3.	DURA	GLOSS	VARNISH	20% 1 6h Ð  4d 4h Ð  2d 17,2 50 25 0823, 0811 
čopič

4.	DURA	GLOSS	VARNISH	5%	 4 6h Ð  4d 4h Ð  2d 17,2 50 25 0823, 0811 
čopič

 
DURA	SATINE	VARNISH											Faze lakiranja: 
2. DURA SATIN 
VARNISH	30% 1 6h Ð  4d 4h Ð  2d 17,2 50 25 0823, 0811 

čopič
3. DURA SATIN  
VARNISH	10% 1 6h Ð  4d 4h Ð 2d 17,2 50 25 0823, 0811 

čopič
4. DURA SATIN  
VARNISH	5% 4 6h Ð  4d 4h Ð  2d 17,2 50 25 0823, 0811 

čopič
 
SELECTA	DIAMOND	VARNISH	Faze lakiranja: 

1.	SELECTA	DIAMOND	
VARNISH		30% 1 NP* 12h Ð  3d 15 70 30

080HR  
(razprä ilec, 
čopič, valjček)

2.	SELECTA	DIAMOND	
VARNISH		10% 1 NP* 12h Ð  3d 15 70 30

080HR  
(razprä ilec, 
čopič, valjček)  

3.	SELECTA	DIAMOND	
VARNISH	5% 3 NP* 12h Ð  3d 15 70 30

080HR  
(razprä ilec, 
čopič, valjček)

* NP = ni priporočljivo

Wood Impreg se vedno uporablja kot prvi nanos pred laka, razen v primeru koriä čenja proizvoda 
Selecta Diamond Varnish.

1. Wood Impreg 2 do 4 16h Ð  ... 8h Ð  ... 3Ð 6 Ð Ð 0823, 0811
mokro  

na mokro
mokro  

na mokro
odvisno od poroznosti 

lesa
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arvanje palube, dna plovila in zabojev

Posebni nasveti barvanja dna plovila in 
zabojev

Veliko časa in truda se posveti zunanjem 
izgledu in zaščiti plovila. Vendar notranje 
površine kot so dno plovila in zaboji se ne 
smejo zanemariti. 

Poskrbite za zadostno prezračevanje med 
barvanjem ladijskega dna.

Čopič je na splošno enostavnejši in hitrejši 
za uporabo, zlasti na neravnih površinah.

Če je dno plovila pretirano umazano, ga 
prej počistite z razmaščevalcem Degre-
aser.

Posebni nasveti barvanja palube

Za pripravo palube na krov. 

Pri dodajanju nedrsečih kroglic Anti-Slip 
Beads v barvo, zamešajte le manjšo 
količino, da dosežete ustrezno usklajenost. 
Pakiranje od 0,12l protizdrsnih kroglic, 
zadostuje za najmanj 0,75l barve. 
Palube iz stekloplastike, katere imajo že 
nedrseče sisteme vključene v kalupih, ne 
potrebujejo dodatnih nedrsečih kroglic.

Za enakomerno pokrivnost končnega 
premaza raje uporabite valjček namesto 
čopiča.

Barvanje palube, dna plovila in zabojev

Najprimernejši in najbolj pogosto uporabljeni izdelki za palubne 
površine vseh plovil je barva, ki je odporna na obrabo barve s 
končnim	videzom	brez	sijaja.	To	zagotavlja	trajnost	in	zmanjša	
bleščanje s palube.

Opomba:

Paluba se na splošno odziva na enak 
način kakor del nad vodno linijo. 
Nadaljujte skladno s sistemom, 
ki je bil uporabljen na nadvodni 
liniji - glede na material (les, jeklo, 
stekloplastika...)
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Priprava povrä ine za kobilico iz svinca

Povrä ino sperite s sladko vodo pod pri-
tiskom in pustite, da se posuä i. Pobrusimo 
z brusnim papirjem granulacije 40-60.  
Prah odstranite z mehko krtačo in nanesi-
te premaze po spodnjih navodilih. 

Priprava povrä ine za kobilico iz litega 
železa	in	jekla

Opravite peskanje ali bruä enje do 
svetlečega učinka kovine. Odstranite prah 
in umazanijo z uporabo čistejä e ä četke ali 
s sesalcem za uporabo na stisnjen zrak. 
Sledite izbranemu sistemu barvanja.

Barvanje kobilice

Kobilice	so	izdelane	iz	jekla,	litega	železa,	svinca	ter	včasih	iz	
kombinacije	litega	železa	in	balasta	iz	svinca.

Obdelava:
Faze barvanja: 

Proizvod
á tevilo 
nano-
sov

Medpremazni	interval Pokriv-
nost

(m2/l)

Debelina na 
nanos Razredčilo

10¡ C 20¡ C dmf dsf
1. Light Primer 
razredčen	20% 1 18h Ð  11d 8h Ð  5d 8,5 140 60 0845

2. Epoxy Filler  
(v kolikor je potrebno) Ð 16h Ð  48h 8h Ð  24h Ð Ð Ð ne razredči

3. High Protect 3 18h Ð  11d 8h Ð  5d 5 200 200 ne razredči
4. Underwater 
Primer nad High 
Protect

1 18h Ð  27h 8h Ð  12h 10 100 40 0823/0811

5. Hempel AF nad 
Underwater Primer 2 Ð  3 9h Ð  ... 5h Ð  ... 13 75 40 0808
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Vzdržljivost premaza se preučuje predvsem 
na propelerju, zaradi čezmernega gibanja 
in turbulence vode na teh povrä inah.

Priprava

Temeljito očistite z Degreaser-jem in 
močnim curkom sladke vode. Pobrusimo 
z brusnim papirjem granulacije 80-120. 
Sperite ponovno s čisto vodo in pred 
nanosom ustreznega sistema pustite, da 
se posuä i.

Ponovno barvanje

Zaradi prekomerne obrabe teh povrä in, se 
priporoča celotno odstranitev in ponovno 
barvanje. 

Barvanje propelerja, pete motorja in krmila

Vse podvodne povrä ine iz brona in aluminija zahtevajo zahtevajo 
zaä čito.

Propelerji, pete motorja in krmila so nagnjeni k obraščanju 
in koroziji kot vse druge površine, ob upoštevanju, da imajo 
neposreden vpliv na pogonsko učinkovitost  vašega plovila. 
Pomembno je le, da jih vzdržujete na primeren način.

Nasvet: 

Poskrbite, da nikoli ne pobarvate 
anod, ker bo to zmanjä alo njihovo 
učinkovitost.

Propelerji

Proizvod á tevilo 
nanosov

Medpremazni	interval Pokriv-
nost

(m2/l)

Debelina na 
nanos Razredčilo

10¡ C 20¡ C dmf dsf

1. Underwater 
Primer 1 6h Ð  ... 3h Ð  ... 10 100 40 0823/0811

2. AluSafe / 
Hempel AF 3 Ð  5 glej Ò Naä i proizvodi /  

Antivegetativne barveÓ 13 75 40 0808 
(čopič)

 
ali

1. Prop-Primer 2 Ð  4 2h 1h 7 75 15 Ð

2. Prop AF 2 Ð  4 80 min. 40 min. 1.4 80 10 Ð

 
ali 
prozorna zaä čita propelerja: 

1. Prop Clear  2 Ð  4 80 min. 40 min. 1.4 80 10 Ð
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Peta motorja

Proizvod
á tevilo 
nano-
sov

Medpremazni	interval Pokriv-
nost

(m2/l)

Debelina na 
nanos Razredčilo

10¡ C 20¡ C dmf dsf
 
Faze barvanja s čopičem:
1. Light Primer 4 8h Ð  60d 4h Ð  30d 8,5 120 60 0845
2. Izolacijski premaz 
Underwater Primer nad 
Light Primer 

1 2h Ð  4h 1h Ð  2h 10 100 40 0823/0811

3. AluSafe nad 
Underwater Primer 2 Ð  3 9h Ð  ... 5h Ð  ... 13 75 40 0808

 
Faze barvanja z aerosolom:
1. Prop-Primer 2 Ð  4 2h 1h 7 75 15 N/A
2. Prop AF 2 Ð  4 80 min 40 min 1.4 80 10 N/A



45
Zaščita jam

bora

Alu-Protect

Za čiščenje in zaščito jamborjev, 
aluminijskih delov, jeklenih žic in opreme 
iz nerjavečega jekla se priporoča Alu 
Protect.

Jambor temeljito očistite z izdelkom Boat 
Shampoo in na njega s krpo nanesite Alu 
Protect, ki prodre v jeklene vrvi in pod 
opremo, kar zagotavlja dolgotrajno zaščito.

Zaščito je potrebno redno nanesti na 
jambor in drugo opremo, le tako lahko 
zagotovimo primerno zaščito skozi celotno 
sezono.

Zaščita jambora

Čiščenje in zaščita nebarvanih jamborjev, prečnih jamborjev in 
reber.



Naši proizvodi

•	 Temeljni	in	vmesni	premazi
•	 Kiti
•	 Antivegetativni	premazi
•	 Končni	premazi
•	 Laki
•	 Zaščita	tikovine
•	 Razredčila
•	 Nega	plovila



Primer Undercoat
Enokomponentna hitrosušeča temeljna barva na osnovi alkidov. Zaščiti očiščene 
jeklene površine nad vodno linijo. Ni za potopljene površine.

5 °C Minimalna	temperatura	nanosa

Temp.	 Suh	na	 Medpremazni	 Razredčilo/	Sredstvo	 Pokrivnost	 Orodja
 dotik  int. (min/max) za čiščenje orodja m2/l
10	°C		 6	h	 12	h	–	6	d	 Thinner	0808	 12
20	°C		 3	h	 6	h	–	3	d

Underwater Primer
Je podvodna univerzalna temeljna barva z izjemnimi lastnostmi za nepropustnost. 
Prav tako služi tudi kot izolacijski premaz med različnimi tipi antivegetativnih barv 
ali če nanašamo novo antivegetatitvno na neznano antivegetativno barvo.

5 °C Minimalna	temperatura	nanosa

Temp.	 Suh	na	 Medpremazni	 Razredčilo/	Sredstvo	 Pokrivnost	 Orodja
 dotik  int. (min/max) za čiščenje orodja m2/l
10	°C		 4h	 6	h	–	...                   Thinner 0823/0811        7,4
20	°C		 2h	 3	h	–	...

Tem
eljni in vm

esni prem
azi
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Temeljni	in	vmesni	premazi

Izbira	ustrezne	temeljne	barve	bo	zaščitila	površino	plovila,	
preprečila prezgodnje odpovedi premazov in naknadno 
izpostavitvijo končnega videza.

(Glej “Izbira ustrezne sestave premaza” na str. 16) 

Pokrivnost m2/ odvisno od debeline suhega filma. (str. 72)

2,5 l

750 ml

750 ml

2,5 l



Hempadur Sealer 
Prozoren premaz nizke viskoznosti. Ima dobro sposobnost prodiranja v površino. 
Uporablja se za nasičenje laminirane stekloplastike pri antiosmozkem postopku. 
Prav tako se uporablja za nasičenje cemente površine in lesa, ki lahko absorbira 
sealer.

0°C	Minimalna	 Trajnost	mešanice	na	20	°C	 Mešalno	razmerje
temperatura nanosa 8 h  4:1 

Temp.	 Suh	na	 Medpremazni	 Razredčilo/	Sredstvo	 Pokrivnost	 Orodja
 dotik  int. (min/max) za čiščenje orodja m2/l
10	°C		 6	-	8	h	 8	h	–	...                   Thinner 0845                   ...
20	°C		 3	-	4	h	 4	h	–	...
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Light Primer
Je dvokomponentna barva, ki ustvari zelo čvrst film, odporen proti vodi. Izdelek 
je napravljen kot temelj za nadvodne in podvodne dele plovil iz jekla, aluminija in 
stekloplastike, ferocementa, vezane plošče… priporočamo ga za preprečevanje 
osmoze na podvodnem delu, za antiosmozki postopek in za zaščito jeklenih 
kobilic. 

10°C	Minimalna	 Trajnost	mešanice	na	20	°C	 Mešalno	razmerje
temperatura nanosa 6 h ročno 2:1
  2 h z brizgo 

Temp.	 Suh	na	 Medpremazni	 				Razredčilo/	Sredstvo					Pokrivnost				Orodja
 dotik  int. (min/max) za čiščenje orodja m2/ll
10	°C		 8	h	 8	h	–	60	d	 Thinner	0845	 5,2
20	°C		 4	h	 4	h	–	30	d

2,25 l

750 ml

750 ml



High Protect
Dvokomponentna barva brez topil. S sušenjem postane trd, nepropusten premaz. 
Priporoča se kot temelj pod vodno linijo na plovilih iz stekloplastike, jekla in 
aluminija.  

10	°C	Minimalna	 Trajnost	mešanice	na	20	°C			Mešalno	razmerje
temperatura nanosa 45 min.                                       3:2 

Temp.	 Suh	na	 						Medpremazni	 		Razredčilo/	Sredstvo	 Pokrivnost	 Orodja
 dotik        int. (min/max)   za čiščenje orodja m2/l
10	°C		 22		–	27	h	 18	h	–	11	d								Se	ne	razredči.															2,9
20	°C		 10	–	12	h	 8	h	–	5	d

Prop Primer
Antivegetativni temelj v spraju, ki daje zaščito celotni podlagi. Še posebej je 
primeren za površine, na katerih se bo naknadno nanesel antivegetacijski pre-
maz, na primer za propelerje in pete motorja. Ima zelo dober oprijem na večino 
površin. Hitro se suši, enostaven za uporabo in ustvari matiran videz. Nad njim 
se nanese odgovarjajoči antivegetativni premaz.

Temp.	 Suh	na	 Medpremazni	 Razredčilo/	Sredstvo	 Pokrivnost	
 dotik  int. (min/max) za čiščenje orodja m2/l
10	°C		 40	min	 2	h	–	...																			ni	potreben																						12
20	°C		 20	min	 1	h	–	...

Tem
eljni in vm

esni prem
azi
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750 ml

500 ml
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Međupremaz	BS	
Hitro sušeči temelj za les. Uporabljamo ga tudi kot univerzalni premaz med antiko-
rozivom in zaključnim emajlom na jeklenih površinah. Uporabljamo ga na notran-
jih in zunanjih površinah, izključno nad vodno linijo. Odlikuje se z zelo dobrim 
oprijemom za les, dobro prodira v podlago in se hitro suši. Prav tako  
dobro zadržuje nianse, zato ga lahko uporabimo tudi kot zaključni premaz.

 

10°C	Minimalna	temperatura	nanosa	 	

Temp.	 Suh	na	 Medpremazni	 				Razredčilo/	Sredstvo					Pokrivnost							Orodja
 dotik  int. (min/max) za čiščenje orodja m2/l
10	°C		 		4	h	 	 Thinner	0823	 13,7
20	°C		 		2	h	 4h	-	...	 Thinner	0811

Selecta Uni Primer
Univerzalen hitrosušeči enokomponentni temeljni premaz. Zasnovan je za zaščito 
pred rjo za nadvodno notranjo in zunanje jeklene ter ostale kovinske površine.

10°C	Minimalna	temperatura	nanosa	
   

Temp.	 Suh	na	 						Medpremazni	 				Razredčilo/	Sredstvo					Pokrivnost							Orodja
 dotik        int. (min/max) za čiščenje orodja m2/l 
10	°C		 40-60	min	 Thinner	0808	 8,5
20	°C		 20-30	min				3h	-	...					
 

2,5 l

2,5 l

750 ml

750 ml

200 ml

Te
m

el
jn

i i
n 

vm
es

ni
 p

re
m

az
i



51

2,5 l

Hempalin Undercoat
Temeljna barva za les. Uporabljamo ga kot univerzalni vmesni premaz pri alkidnih 
sistemih za jeklene površine nad in pod vodno linijo. Lahko ga nanašamo na 
notranje in zunanje površine.

10	°C	Minimalna	temperatura	nanosa	

Temp.	 Suh	na	 						Medpremazni	 				Razredčilo/	Sredstvo					Pokrivnost							Orodja
 dotik        int. (min/max) za čiščenje orodja m2/l
10	°C		 8	h	 10	h	–	14	d	 Thinner	0823	 13
20	°C		 4	h	 5h	–	7d	 Thinner	0811

Hempadur HB 
Temeljni dvokomponentni premaz, ki ga priporočamo za zaščito betona in kovin. 
Ustvarja trd in zdržljiv premaz, odporen proti obrabi.

10	°C	Minimalna	temperatura	nanosa

Temp.	 Suh	na	 						Medpremazni	 				Razredčilo/	Sredstvo					Pokrivnost						Orodja
 dotik        int. (min/max) za čiščenje orodja m2/l
10	°C		 6	-	8h	       9h – ... Thinner 0845 10
20	°C		 5	-	7h	       5h – ... 

750 ml

750 ml

200 ml

Tem
eljni in vm

esni prem
azi
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Kiti

Če je površina poškodovana, bo potrebno izvesti kitanje in 
poravnavo. Postopek kitanja in poravnave bo zagotovil čiste in 
gladke linije na površini vašega plovila.

Epoxy Filler
Dvokomponentni epoksi kit brez topil. Uporablja se za kitanje in izravnave 
delov nad in pod vodno gladino. Lahko se uporablja v debelih slojih do 
približno 5 mm, in hkrati ne pušča. Poravnajte pred nanosom ustrezne 
temeljne barve.

5	°C	Minimalna	 Trajnost	mešanice	pri	20°C	 Mešalno	razmerje
temperatura nanosa Zmešani proizvod: 1 h 1:1
 
Temp.	 Suh	na	 		Medpremazni	 				Razredčilo/	Sredstvo					Pokrivnost							Orodja
 dotik    int. (min/max) za čiščenje orodja m2/l
10	°C		 16	h	 16	-	48	h	 Degreaser	 						5	mm
20	°C		 18	h	 8	-	24	h	 	 						po	premazu

Pro Fair
Dvokomponentni epoksi kit z nizka specifična teža (0,7 kg / l). Omogoča 
kitanje velikih površin brez pomembnega vpliva na težo. Odlikuje ga 
odlična možnost brušenja.

5°C	Minimalna	 Trajnost	mešanice	pri	20°C	 Mešalno	razmerje
temperatura nanosa Zamiješani proizvod: 1 h 1:1
 
Temp.	 Suh	na	 		Medpremazni	 				Razredčilo/	Sredstvo					Pokrivnost							Orodja
 dotik    int. (min/max) za čiščenje orodja m2/l
    Degreaser       do 25 mm
20	°C		 24	h	 8h	-	...		 99611	 						po	premazu

5 l

130 ml

1 l
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Namenite posebno pozornost zaščiti podvodnega dela vašega 
plovila pred obraščanjem zaradi estetskih in ekonomskih razlogov. 
Obraščanje na propelerju in petah motorja lahko blokira vhod in 
izhod vode, upočasnjuje premik plovila, povečuje porabo goriva in 
poškoduje površino trupa.

Antivegetativne barve

Barvanje podvodnega dela plovila:

•	 zagotavlja	zaščito	podlage/površine
•	 preprečuje	nastanek	neprimerne	hra-

pavosti. (Hrapavost povečuje upornost 
skozi vodo, kar povzroči padec hitrosti 
in povečanje porabe goriva.)

Obraščanje se precej razlikuje, odvisno 
od temperature, slanosti in kakovosti 
vode. Razlike v ravni in vrstah obraščanja 
so lahko precejšnja, tudi pri plovilih, 
ki so privezana v enakem okolju, kajti 
na obraščanje vpliva sončna svetloba 
/ senca, temperatura in tok vode 
onesnaževanje in dotok vode.

Pri izbiri proizvodov je treba upoštevati:

- tip in velikost čolna
- hitrost plovila 
- geografski položaj in vrsto okolja kjer se 
plovilo nahaja

- obstoječi premaz

Obstajajo 3 osnovne vrste 
antivegetativnih premazov

- samopolirni tip

- trdi tip

- tradicionalni, mehki tip

 
Sončni žarki pospešijo obraščanje, zato 
se najprej opazi na vodni gladini in krmi-
lu. Onesnaževanje površinskih voda in 
onesnaževanje lahko negativno vplivajo na 
antivegetativni premaz. 

Nasvet: 

Na krmilu in vodni liniji je potrebno na-
nesti dodatne premaze, ker je prisoten 
agresivnejši pretok vode.
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Pri samopolirnih antivegetativnih premazih, smola z aktivnimi snovmi (biocidi) odbija/
odvrača pojav obraä čanja. Nato se smola razgradi na nadzorovan način, nenehno izpostavlja 
nov sloj biocidov. To zagotavlja stalno delovanje skozi celotno sezono in zmanjä uje nabiranje 
stare antivegetativne barve.

Pri antivegatativni barvi trdega tipa, njihova visoka stopnja netopne smole jih naredi 
trde in ustavi erozijo. Smola vsebuje aktivne sestavine in zelo goste delce, tako goste, da 
ko se en raztopi je takoj naslednji izpostavljen. Trdnost in vzdržljivost so idealne lastnosti za 
hitra motorna plovila, plovila privazana v blatnem terenu in regatne jahte (bruä enje antivege-
tativne barve z mokrim brusnim papirjem bo mu dalo gladkost).

Začetek življenjske dobe Vmesni čas Konec življenjske dobe

Pri tradicionalni antivegetativni barvi mehkega tipa, navadna smola razprä i aktivne sestavine 
z veziva. Glede na to, da so topni v vodi, se raztopijo postopoma. Tako zagotavljajo stroä kovno 
učinkovito zaä čito.

Začetek življenjske dobe Vmesni čas Konec življenjske dobe

Bioaktivne snovi v antivegetativni barvi                Stopljena smola

Začetek življenjske dobe Vmesni čas Konec življenjske dobe

Podlaga Podlaga Podlaga

Podlaga Podlaga Podlaga

Podlaga Podlaga Podlaga
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Koliko barve bom potreboval? 

Glede na to, da so trupi različnih oblik, vam lahko spodnja tabela služi samo kot smernica.

Podatki, navedeni v krepkem tisku, prikazuje celotno količino, ki jo potrebujete za dva 
premaza.

Nanos antivegetativne barve Zaä čita vodnega pasu

Antivegetativne barve

Dolžina	
plovila

Regatne 
jadrnice  
z globoko 
kobilico

Jadrnice 
srednjega 
vgreza in 
zaobljenih linij

Motorni	čolni	
in jahte z 
dolgo kobilico



56

Katero antivegetativno barvo naj uporabim?

* Za dodatne podatke o značilnostih in koristi v povezavi z antivegetativno bravo, glej strani 57-59.
 Pred uporabo vedno preberite navodilo in informacije o izdelku.
 Upoštevajte varnostne ukrepe in osebno zaščito.
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jadrnice

Trdi
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opolirni)

M
anjša

 plovila

M
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tradicionalni
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K
ontroliran izpust 

aktivnih snovi skozi 
celotno sezono. Eno-
stavno vzdrževanje z 
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alnim

 časom
 

priprave.

Č
vrstost in trajnost 

skozi celotno sezono. 
O

dpornost na poli-
ranje in abrazijo.

Za regate in 
tekm

ovanja: povečuje 
hitrost in zm

anjšuje 
strošek goriva.

U
strezen za plovila 

iz alum
inija, ker ne 

zadržuje baker.
Ekonom

ičnost
PROPELERJI

IN PETE 
MOTORJA

PROIZVODI
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Mille	NCT
Samopolirna visoko zmogljiva antivegetativna barva narejena na osnovi Hempel-
ove patentirane tehnologije veziva, v katerem se postopek poliranja nadzira med 
morsko vodo in vezivom. Močna bioaktivna meä anica in učinek samoobnavljanja 
zagotavlja	dolgotrajno	zaščito	pred	obraščanjem.	MILLE	NCT	je	združljiv	s	skoraj	
vsemi drugimi antivegetativnimi premazi. Ima izjemno sposobnost zadrževanja 
nianse.

  

10	°C	Minimalna	temperatura	nanosa

Temp.	 Suh	na	 Medpremazni	 Razredčilo/	Sredstvo	 Pokrivnost	 Orodja
 dotik       int. (min/max)       za čiä čenje orodja m2/l 
20	°C		 2	h										5	h	-																									Thinner	0808							 10,4	m2/l

Mille	Dynamic
Samopolirni tip antivegetativnega premaza za zaä čito plovil iz stekloplastike, lesa, 
jekla in vezane ploä če, ki dosežejo hitrost do 25 vozlov. Priporoča se najmanj 3-5 
nanosov.

Za belo barvo uporabite Mille White.

10	°C	Minimalna	temperatura	nanosa	

Temp.	 Suh	na	 Medpremazni	 Razredčilo/	Sredstvo	 Pokrivnost	 					Orodja
 dotik       int. (min/max)       za čiä čenje orodja m2/l 
20	°C		 4	h										5	h	-	...																					Thinner	0808	 12,5	m2/l

Alu Safe
Samopolirni tip antivegetativnega premaza za zaä čito podvodnega dela alumi-
nijskih plovil. Primeren je tudi za zaä čito izvenkrmnih motorjev. Priporoča se 3-5 
nanosov.

10	°C	Minimalna	temperatura	nanosa

Temp.	 Suh	na	 Medpremazni	 Razredčilo/	Sredstvo	 Pokrivnost	 					Orodja
 dotik       int. (min/max)       za čiä čenje orodja m2/l  
20	°C		 4	h										9	h	-	...																					Thinner	0808	 13	m2/l

750ml

750ml

750ml

2,5 l

2,5 l

250ml

2,5 l

NOVO!

Antivegetativne barve
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Glide Speed
Antivegetativni premaz trdega tipa ki vsebuje	TecCel. ª . Je idealen za hitra plovila 
in regatne jadrnice. Izjemna gladkost povrä ine plovilu omogoča maksimalno 
hitrost. Priporoča se vsaj 3-5 nanosov.

Za belo barvo uporabite Glide Speed White.

10	°C	Minimalna	temperatura	nanosa	

Temp.	 Suh	na	 Medpremazni	 											Razredčilo/	Sredstvo							Pokrivnost	 Orodja
 dotik       int. (min/max)                  za čiä čenje orodja            m2/l  
10	°C		 8	h										9	h	-	...	 Thinner	0808	 													13	m2/l
20	°C		 4	h										5	h	-	...

Hard Racing
Trdi tip antivegetativnega premaza, ki vsebuje bakrene komponente in organske 
bioaktivne materiale. Namenjen je za zaä čito plovil iz stekloplastike, lesa, jekla in 
vezanih ploä č, ki dosegajo hitrost nad 25 vozli.. Zaradi visoke vsebnost bakra ni 
za uporabo na plovilih iz aluminija ali drugih lahkih kovin. Priporoča se najmanj 
3-5 nanosov.

Za belo barvo uporabite Hard Racing White.

10	°C	Minimalna	temperatura	nanosa

Temp.	 Suh	na	 Medpremazni	 											Razredčilo/	Sredstvo							Pokrivnost	 Orodja
 dotik       int. (min/max)                  za čiä čenje orodja            m2/l  
20	°C		 4	h										5	h	-	...	 Thinner	0808	 													13	m2/l

Copperpaint Bravo
Mehki tip antivegetativnega premaza. Ne smemo ga premazati s trdimi ali 
samopolirnimi tipi antivegetativnih premazov, ker obstaja možnost, da ga njihova 
topila Ò dvignejoÓ . Ne nanaä ati na aluminij.

10	°C	Minimalna	temperatura	nanosa

Temp.	 Suh	na	 Medpremazni	 											Razredčilo/	Sredstvo							Pokrivnost	 Orodja
 dotik       int. (min/max)                  za čiä čenje orodja            m2/l  
20	°C		 4	–	6h					6	h	-	...	 Thinner	0808	 													12	m2/l

750ml

2,5 l

750ml

2,5 l

750ml

2,5 l
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UNSEEN SPEED!

HARD RACING

Trdi tip antivegetativnega premaza, ki vsebuje bakrene 
komponente in organske bioaktivne materiale. Zaradi svojih 
lastnosti ohranja svojo učinkovitost skozi celotno obdobje 
uporabe. Posebej je namenjen plovilom iz stekloplastike, lesa 
in jekla kateri razvijajo hitrost nad 25 vozli.

ZA HITRA 
PLOVILA

HEMPEL d.o.o., Novigradska 32, 52470 Umag, Tel.: +385 (0)52 741 777,
Fax: +385 (0)52 741 352, E-mail: hempel-umag@email.t-com.hrwww.hempel.hr
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AF Olympic
Samopolirni tip antivegetativnega premaza, ki ne vsebuje organskih kovin. Na-
menjen je prvenstveno za zaä čito plovil, kot so ribiä ki čolni ali druga gospodarska 
plovila, ki pogosto plujejo.

Priporoča se najmanj 3-5 nanosov.

  

10	°C	Minimalna	temperatura	nanosa

Temp.	 Suh	na	 Medpremazni	 											Razredčilo/	Sredstvo							Pokrivnost	 Orodja
 dotik       int. (min/max)                 za čiä čenje orodja             m2/l 
20	°C		 4	h										5	h	-	...	 Thinner	0808							 													14	m2/l

Prop-Clear
Antivegetativni brezbarvni premaz v spreju, ki ne vsebuje organskih kovin. Namen-
jen je za zaä čito propelerjev in pet motorja, na katerih želimo zadržati originalno 
barvo. Nanesemo ga direktno na odmaä čeno povrä ino z nekaj premazi, brez 
nanaä anja temelja.

10	°C	Minimalna	temperatura	nanosa	

Temp.	 Suh	na	 Medpremazni	 											Razredčilo/	Sredstvo							Pokrivnost	
 dotik       int. (min/max)                 za čiä čenje orodja            m2/l  
20	°C		 20	min				40	min	-	...	 Ni	potreben	 													1	m2/0,5l

Prop-AF
Samopolirni antivegetacijski premaz v spraju z izjemnimi možnostmi za zaä čito 
propelerjev in pete motorja. Nanesemo ga na povrä ine, ki so predhodno zaä čitene 
z izdelkom PROP PRIMER 101EX.

10	°C	Minimalna	temperatura	nanosa

Temp.	 Suh	na	 Medpremazni	 											Razredčilo/	Sredstvo							Pokrivnost	
 dotik       int. (min/max)                 za čiä čenje orodja             m2/l  
20	°C		 20	min				40	min	-	...	 Ni	potreben	 													1	m2/0,5l

750ml

500ml

2,5 l

500ml
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Hempalin Enamel
Razen primarne zaščitne imajo končni premazi tudi dekorativno vlogo. Za njih je 
značilen zelo močen in gladek končni film sijajnega izgleda.

5 °C Minimalna	temperatura	nanosa

Temp.	 Suh	na	 						Medpremazni	 							Razredčilo/	Sredstvo					Pokrivnost									Orodja
 dotik             int. (min/max)        za čiščenje orodja          m2/l 
10	°C		 cca	10	h	 16	h	–	6	d	 				0823	 			13,3
20	°C	 cca	5	h	 8	h	–	3	d	 				0811	   

750 ml

200 ml

5 l

K
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Končni premazi imajo razen primarne zaščitne tudi dekorativno vlogo. Za 
njih je značilen zelo močen in gladek končni film sijajnega izgleda.

Končni premazi

Hempalux	Marine	Enamel 
Premaz visokega sijaja višje kvalitete. Odlikuje ga odlična zaščita in izjemna deko-
rativna lastnost. Priporoča se, kot končni premaz v alkidnih sistemih za jeklo, les 
in druge površine. Je zelo odporen na vremenske vplive, odlično zadržuje sijaj in 
nianso. Se hitro suši in ima dobro pokrivnost. Oblikovan za nanašanje s čopičem.

Za pol matiran rezultat uporabite: 
Hempalux	Marine	polmat	Enamel.

5 °C Minimalna	temperatura	nanosa

Temp.	 Suh	na	 						Medpremazni	 							Razredčilo/	Sredstvo					Pokrivnost									Orodja
 dotik             int. (min/max)        za čiščenje orodja          m2/l
10	°C		 8	h	 16	h	–	...					 				0823	 			14
20	°C	 4	h	 8	h	–	...							 				0811  

750 ml

2,5 l

2,5 l



K
on

čn
i p

re
m

az
i

62

PolyEnamel
Dvokomponentna barva visokega sijaja z izjemno trajnostjo in odpornostjo 
na UV žarke in obrabo. Nanese se nad vodno linijo in Light Primer-jem kot del 
dvokomponentnega sistema. 

10°C	Minimalna	 	 Mešalno	razmerje:
temperatura nanosa  7:1 

Temp.	 Suh	na	 						Medpremazni	 				Razredčilo/	Sredstvo					Pokrivnost					Orodja
 dotik             int. (min/max)    za čiä čenje orodja           m2/l  
10	°C		 14		–	18	h	 16	h	–	10	d	 Thinner	0808	 15
20	°C	 6	h	 8	h	–	5	d	   

750 ml

2,25 l

Ocean Gloss 

Dvokomponentni poliuretanski premaz izredno visokega sijaja. Razvili so ga za 
uporabo na jahtah, ä portnih čolnih in plovilih za prosti čas. Njegove edinstvene 
lastnosti zagotavljajo odličen trajni, končni izgled.

Za profesionalno rabo. 

5 ¡ C Minimalna	temperatura	nanosa

Temp.	 Suh	na	 						Medpremazni	 												Razredčilo/	Sredstvo					Pokrivnost	 				Orodja
 dotik             int. (min/max)             za čiä čenje orodja          m2/l
10	°C		 10-12	h	 12	h	–	4d	 								0851/0852	 								15-17
20	°C	 3-4	h	 6	h	–	7d	 								0853

750 ml

NOVO!

Anti-Slip Beads
Steklene kroglice, ki jih vmeä amo v zadnji premaz barve, ki jo nanesemo, da bo 
povrä ina postala nedrseča. Količina perlic je odvisna od hrapavosti povrä ine, 
kakrä no želimo doseči.

Priporočeno meä alno razmerje: 120 ml /0,75l

120 ml



OCEAN GlOss
Dvokomponentni poliuretanski premaz izredno visokega sijaja. Razvili so ga za uporabo na 
jahtah, ä portnih čolnih in plovilih za prosti čas. Njegove edinstvene lastnosti zagotavljajo 
odličen trajni, končni izgled za Vaä e plovilo.

www.hempel.hr

•	sUPERYACHT  
FINIá

•	ZA NANOs Z 
RAZPRá IlCEM

•	ZA PROFEsIONAlNO 
RABO
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Laki

Lak	ščiti	les	pred	nezaželenimi	vplivi	in	poudari	naravne	lepote	
njene povrä ine.

Selecta Diamond Varnish
Dvokomponentni poliuretanski lak. Za uporabo na notranjih in zunanjih povrä inah nad 
vodno linijo kjer je potreben, izredno trpežen, čvrst, sijoč rezultat. Je zelo odpornen na 
abrazijo in kemikalije, končni produkt je lep in trajen videz. Običajno se ne redči.

10	°C	Minimalna	 Trajnost	mešanice	pri	20°C	 Mešalno	razmerje
temperatura nanosa  Zmeä an proizvod: 4-5h 3:1
 
Temp.	 Suh	na	 						Medpremazni	 								Razredčilo/	Sredstvo							Pokrivnost							Orodja
 dotik             int. (min/max)        za čiä čenje orodja             m2/l
15	°C		 5	h	 14h	-7d		 080HR	iznimno	 11
25	°C	 4	h	 11h	-	3d		 080HR	iznimno  

750ml

Dura Gloss Varnish /Dura Satin Varnish
DGV - je brezbarven sijoč uretansko-alkidni lak. Ima dobro odpornost na morsko 
vodo, sončne žarke in neugodne vremenske razmere. Uporablja se za nov les, 
ki je bil predhodno nasičen z WOOD IMPREG ali na že lakiran les, na notranjih in 
zunanjih lesenih povrä inah nad vodno gladino plovil.

DSV - je brezbarven mat uretansko-alkidni lak. Ima dobro odpornost na morsko 
vodo, sončne žarke in neugodne vremenske razmere. Uporablja se za nov les, 
ki je bil predhodno nasičen z WOOD IMPREG in enim premazom DURA GLSS 
VARNISH-a ali na že lakiran les, na notranjih in zunanjih lesenih povrä inah nad 
vodno gladino plovil.

5 ¡ C Minimalna	temperatura	nanosa
Temp.	 Suh	na	 					Medpremazni	 						Razredčilo/	Sredstvo							Pokrivnost	 Orodja
 dotik            int. (min/max)       za čiä čenje orodja             m2/l
10°C	 3-6	h	 					6	h	-	4d	 						Thinner	0823	 								17,2	m2/l
20°C	 2-3	h	 					4	h	-	2d	 						Thinner	0811	

750ml

200ml

Lak za čamce
Brezbarven alkidni lak sijajnega videza. Priporoča se kot zaä čito in dekoracijo na 
novih ali že lakiranih, na notranjih in zunanjih povrä inah iz lesa. Dobro prehaja in 
se ustali v lesu. Lahko se nanese s čopičem ali z razprä ilcem. Izredno je odporen 
na atmosferske vplive. Prav tako ä čiti pri naravnem ä irjenju in krčenju lesa.

5 ¡ C Minimalna	temperatura	nanosa
Temp.	 Suh	na	 					Medpremazni	 						Razredčilo/	Sredstvo					Pokrivnost	 Orodja
 dotik            int. (min/max)        za čiä čenje orodja          m2/l
20°C	 4	h	 					12	h	-	...	 						Thinner	0823	(	10%)							18	m2/l
         Thinner 0811 

750 ml

Wood	Impreg
Brezbarvna zaä čita lesa na osnovi modificiranih alkidih. Dobro prehaja v nov in 
star les. Vsebuje biocide, ki preprečujejo nastajanje glivic in plesni. Vsebuje UV 
filtre, ki preprečujejo razgradnjo lesa zaradi delovanja sončne svetlobe.

5 ¡ C Minimalna	temperatura	nanosa
Temp.	 Suh	na	 					Medpremazni	 						Razredčilo/	Sredstvo					Pokrivnost	 Orodja
 dotik            int. (min/max)        za čiä čenje orodij           m2/l
10°C	 3-6	h	 					16	h	 							Thinner	0823	 									
20°C	 2-3	h	 					8	h	 							Thinner	0811

750 ml

NOVO!

2,5 l



Zaščita tikovine

Teak	Oil
Olje brez pigmenta formulirano na podlagi naravnega olja, ki poudarja barvo 
in lepoto tikovine, pri čemer je ne zamasti. Zaradi velike sposobnosti pro-
diranja v površino postane tikovina odpornejša proti morski vodi in atmos-
ferskim vplivom. Lahko ga uporabljamo na novem in že prej zaščitenem 
tikovem lesu, na notranjih in na zunanjih površinah. Nanaša se nad Teak	
Colour Restorer in na bolj uporabljene površine. Ne smemo ga uporabljati 
na že lakiranem ter pobarvanem lesu.

Nanesite en premaz na vrh očiščenega novega lesa, predhodno naoljen ali 
zaščiten. Pustite da se Teak	Oil vpije v les, nato pa odstranite odvečno olje 
s čisto krpo.

5	°C	Minimalna	temperatura	nanosa

Teak	Cleaner
Prašek za čiščenje vseh površin iz tikovine Še posebej primeren za lesene 
palube, kjer se je barva spremenila v temno sive odtenke. Odstrani uma-
zanijo	in	pripravi	površino	za	uporabo	Teak	Colour	Restorer	ali	Teak	Oil	
proizvod.

Zmočite površino s svežo vodo in nanesite	Teak	Cleaner. Pustite delovati 
10 do 20 minut, nato podrsajte z grobo krtačo dokler je zmes še vlažna. 
Temeljito sperite s sladko vodo preden se zmes strdi.

0,75 kg

Teak	Colour	Restorer
Pigmentirano olje za tikovino z značilnostjo dobrega prodiranja, ki tikovi 
površini daje zlato-rjavo barvo in izenačen izgled. Lahko se koritsti na palu-
bah iz tikovine in ostalih lesenih površinah, ki so izpostavljene stalni uporabi 
in nošenju, šele, ko se je na njih naneslo Teak	Oil.

Odvisno od vpojnosti lesa, Nanesite en ali več premazov na očiščenem 
novem lesu, predhodno naoljenem ali zaščitenem. Pustite da se vpije v les, 
nato pa odstranite odvečno olje s čisto krpo.

5	°C	Minimalna	temperatura	nanosa

750 ml

2,5 l

750 ml

Naravna, zlato-rjava barva tikovine se skozi čas spremeni v srebrno-
sivo in temno-sivo/zeleno. Z izdelki za zaščito tikovine boste 
osvežili	izgled	lesa,	ga	očistili	in	mu	povrnili	svojo	naravno	nainso	in	
tako zagotovili zaščito.

Zaščita tikovine
65
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Redčenje barve lahko izboljä a razlivnost, 
vpojnost in prekrivnost. Predvsem pa 
olajä a delo. V kolikor presežete mejne 
vrednosti priporočenega redčenja, bo imelo 
negativen učinek na lastnosti premaza. 
Kadar se barva redči, debelina suhega 
filma postane tanjä a. Zato  se predlaga 
dodaten nanos za doseg želene debeline 
nanosa.

OPOMBA: Pri dvokomponentnih proizvodih 
je treba razredčiti samo zmeä an proizvod.

Nasvet: 

Topila/razredčila, ki se uporabljajo 
pri nekaterih barvah, lahko topijo 
plastiko. Prepričajte se, da je orodje, 
s katerim delate, odporno na to vrsto 
topil. Posebej bodite previdni pri upo-
rabi kateri koli plastičnih posod.

Razredčila ne spustiti v odtok. Odpad-
ne materiale izročiti pooblaä čenim 
zbiralcem.

Pomembno je, da uporabljate samo priporočljiva razredčila. V 
kolikor nadomestite razredčilo z drugim proizvodom, lahko povzroči 
neustrezen izgled premaza.

Razredčila se ne uporablja samo za redčenje barve, lahko tudi za čiä čenje orodja. Za ta 
namen uporabite enako razredčilo kot ste koristili pri barvi.

Thinner	0808	 

Thinner	080HR

Thinner	0811	

Thinner	0823	 

Thinner	0845 

Thinner	0851	 

Thinner	0852	 

Thinner	0853		
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Kakšno	stopnjo	vzdrževanja	in	nege	boste	potrebovali	za	Vašega	
čolna, bo odvisno od okolja, v katerem plovete.

Nega plovila

CLEAN

Barnacle Remover
Kombinacija kemičnih in mehanskih postopkov, omogoča učinkovito sredstvo za 
odstranjevanje školjk. Za uporabo na izvenkrmnih motorjev, propelerjev, dnu plovil 

in podobnimi površinami.

Boat Shampoo
Univerzalni koncentrirani detergent in sredstvo za razmaščevanje. Je nevtralen in 
biorazgradljiv. Uporabljamo ga za dnevno čiščenje plovil iz stekloplastike stekla 
in pobarvanih in lakiranih površin. Prav tako ga lahko uporabljamo za čiščenje 
pokrival za plovila in jadrovino. Redčimo ga s sladko vodo v razmerju 1:10. 
Nanašamo ga z mehko čopičem ali krpo. Za čiščenje pod visokim pritiskom ga 
redčimo z vodo v razmerju  1:5. Sredstvo pustimo delovati nekaj minut, nato ga 
speremo s sladko vodo.

Minimalna	tempertura	nanosa:	5	°C

Gelcoat Cleaning Powder
Izdelek v prahu, namenjen globinskemu čiščenju gelcoata. Je zelo učinkovit 
pri odstranjevanju madežev in porumenelih mest na gelcoatu. Še posebej je 
primeren za čiščenje okrog izpustnih cevi in vitla, kjer se rada nabira umazanijam, 
ki	prodira	v	globino.	Gelcoat	navlažimo	s	sladko	vodo,	nato	pa	GELCOAT	CLEANER	
pomešamo z dovolj sladke vode, da dobimo pasto, ki jo nato enakomerno 
razporedimo po površini. Pustimo jo stati 10-20 minut. Odstranimo ga z mehkim 
čopičem za čiščenje, dokler je pasta še vlažna. Temeljito izperemo s čisto vodo, še 
preden se pasta strdi.

500 ml

1 ltr

0,75 kg
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Rubbing Liquid 
Čistilno sredstvo, iz drobnih snovi za brušenje, namenjeno odstranjevanju znakov 
oksidacije in manjših prask na večjih površinah, vključno z aluminijem. Gelcoat-u 
in lakiranin površinam popravi, ponovno povrne sijaj ter odtenek.

Minimalna	temperatura	nanosa:	5	°C

 
Custom	Marine	Polish
Tekoči izdelek za čiščenje, poliranje in zaščito gelcoat-a, pobarvanih in lakiranih 
površin. Ščiti pred oksidacijo in preprečuje nastanek razpokanih površin. Starim 
površinam povrne sijajen izgled. Ustvari odporno silikonsko plast, ki prodre v 
gelcoat in se lahko uporablja tudi za poliranje avtomobilov.

Minimalna	temperatura	nanosa:	5 °C

RENEW

500 ml

500 ml



Degreaser
Izdelek namenjen odstranjevanju maä čob in silikonskih sredstev s stekloplastike  
pred nanaä anjem temeljnega premaza.

Paint stripper 
Izdelek za odstranjevanje starih plasti barv in lakov na nadvodnem in podvodnem 
delu plovila. Uporabljajte previdno na steklenih vlaknih in plastičnih povrä in. Zaradi 
svoje moči, lahko povzroči ä kodo. Nanesite s čopičem ali valjčkom.

750 ml

750 ml

WaxTecCel

Tekoči	vosek	visoke	zmogljivosti	s	TecCel	tehnologijo.	Vosek	doseže	trpežen	
zaä čitni  nanos z dolgotrajnim in globokim sijajem na gelcoatu, pobarvanim ter 
lakiranim povrä inam.

Nanesite z mehko krpo, ročno ali mehansko polirajte ter pustite da se posuä i 5 do 
10 minut. Zloä čiti vse ostanke s čisto krpo, ostane nam izredno sijoč izdelek.

Minimalna	temepratura	nanosa:	5	°C

Alu-Protect
Preden zaä čitite povrä ine z Alu-Protect-om, očistite z Boat Shampoo. Sperite s 
sladko vodo in pustite, da se posuä i. Če so na povrä ini znaki rjavenja oziroma 
oksidacije, uporabite Rubbing Liquid, počistite povrä ino in nanesite Alu-Protect 
z mehko krpo. Na povrä ini mora ostati tanek zaä čitni film. Ne uporabite pri močni 
sončni svetlobi ali na vročih povrä inah. 

PROTECT

500 ml

500 ml
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Reference

•	 Izračun	površine	katere	se	namerava	barvati
•	 Varnostni	ukrepi	in	zaščita	zdravja
•	 Odpravljanje	nepravilnosti
•	 Tehnični	izrazi
•	 Beležke



Kratice

DPS = skupna dolžina

DVL = dolžina vodne linije

á  = ä irina

G = vgrez 

V = viä ina med vodno linijo in bokom

Pretvorba

1 čevelj = 0.305 metra

1 meter = 3.28 čevlja

1 čevelj2 = 0.093 meter2

1 meter2 = 10.763 čevljev2

1 UK galona = 4.546 litra

1 liter = 0.22 UK galone

1 US galona = 3.785 litra

1 liter = 0.264 US galone

Izračun	površine	katere	se	namerava	barvati

(DPS + á ) x (V x 2) = Nadvodni del

DPS x á  x 0.75 = Paluba

DVL x (á  + G) x 0.85 = Podvodni del

DVL x (á  + G) x 0.75 = Podvodni del

DVL x (á  + G) x 0.50 = Podvodni del

Paluba in nadvodni del Podvodni del

Potrebnih litrov =
Skupna povrä ina

Priporočena stopnja pokrivnosti barve

DPS

DVL

DVL

DVL

V

á

Izračun povräine katere se nam
erava barvati
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Informacija	o	nanosu	naslednjega	premaza

     

	 	 	 	 	 Medpremazni
  Pokrivnost Debelina  Suho na dotik interval  Razredčilo
    (20¡ C) (20¡ C)
 
Wood	Impreg	 	 	 25 dsf 2 - 3h 4h - 2d 0823, 0811

Dura Gloss Varnish/ 17,2 m2/l 25 dsf 2 - 3h 4h - 2d 0823, 0811 
Dura Satin Varnish  50 dmf

Lak za čamce  18 m2/l  25 dsf 4h 12h - ... 0823, 0811
   50 dmf   (10%	čopič),	(15%	razpršilo)

Selecta Diamond Varnish 11 m2/l  40 dsf 6h 10h - 3d 080 HR
   70 dmf

Primer Undercoat 12 m2/l 40 dsf 3h 4h - 3d 0823, 0811 
   75 dmf
   
Underwater Primer 17,4 m2/l 50 wft 2h 3h - ... 0823, 0811
   125 dmf

High Protect  2,9 m2/l 350 dsf 10 - 12h 8h - 5d Se ne razredči
   350 dmf

Light Primer  8,5 m2/l 60 dsf 4h 4h - 30d 0845
   120 dmf

Hempadur Sealer 10 m2/l  3 - 4h 4h - ... 0845

Međupremaz	BS	 14 m2/l 40 dsf 2h 3h - ... 0823, 0811
   70 dmf
 
Hempalin Undercoat 13 m2/l 40 dsf 4h 5h - 7d 0823, 0811
   75 dmf

Hempalin Enamel 15 m2/l 30 dsf 6 - 8h 8h - ... 0823, 0811 
   75 dmf

Poly Enamel  15 m2/l 35 dsf 4 - 5h 8h - 3 mesecev 0808
   75 dmf

Hempalux	Marine	Enamel	 14 m2/l 30 dsf 4h 8h - ... 0823, 0811  
   75 dmf

Hempalux	Marine		 16 m2/l 30 dsf 2h 4h - ... 0823, 0811
Polumat Enamel   75 dmf

Ocean Gloss  16 m2/l 30 dsf 3 - 4h 6h - 7d 0851
   60 dmf   0852
      0853

Antivegetativni  Stran 52 40 dsf 4h 5h - ... 0808
premazi   75 dmf   
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Varnostni ukrepi in zaščita zdravja

Po zakonu morajo imeti vsi premazi izpostavljene podatke v zvezi z 
ukrepi za zaščito zdravja in varnosti. Spodaj se nahajajo opozorila s 
kratkim opisom, ki se pogosto pojavljajo na naših izdelkov. 

Kaj je GHs (Globally Harmonised system)?

GHS je standardizirani, svetovni pristop do ozaveščanja o nevarnostih. GHS ima popolno 
podporo Združenih narodov in regulatornih organov po vsem svetu.

Glavni cilj GHS je boljša zaščita zdravja ljudi in okolja. Tistim, ki uporabljajo in ravnajo s 
kemikalijami, da se zagotovi boljše in bolj dosledne informacije o tveganjih, ki izhajajo iz 
uporabe kemikalij. Hempel v celoti podpira ta cilj.

Kaj ta sprememba pomeni za vas?

GHS ne vključuje nobenih dodatnih zahtev ali obveznosti v zvezi z uporabo kemikalij.

Vendar, kot uporabnik kemičnih izdelkov, morate zagotoviti, da boste s kemikalijami skrbno 
ravnali, po naslednjih načelih:

• da boste sledili, kar je navedeno na etiketi in na varnostnih ukrepih ter storiti vse, kar je 
potrebno, da se izdelek uporablja na varen način.

• prepričajte se, da ste dobili ustrezna navodila o tem, kako brati in razumeti varnostna navodila 
na etiketi in v varnostnem listu.

Glavne spremembe v GHS-u

Oranžne simbole so zamenjali novi, rdečim rombom. Uvaja se nov izraz - oznake nevarnosti.

Spremembe bodo vidne:

1. na deklaraciji

2. v varnostnih listih
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Jedko za kovino
Jedko za kožo
Huda poä kodba oči

Vplivi na okolje - akutni in kronični

Dražljivo za oči in kožo
Preobčutljivost kože
Draženje dihalnih poti
Omamno delovanje

Vnetljivi plini, aerosoli,
tekočine in trdne snovi
Samoreaktivne snovi in zmesi
Samosegrevajoče se snovi in zmesi
Snovi ali zmesi, ki v stiku z vodo odda-
jajo vnetljive pline

Povzročajo preobčutljivost dihal (lahko 
povzročajo astmo)

NOvI sIMbOLI sTARI sIMbOLI

Jedko

Okolju nevarno

Zdravju ä kodljivo

Zelo lahko vnetljivo

Nevarnost za kronična 
obolenja
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Dobra praksa - splošno

•	 Za	informacije	in	vsebino	o	izdelkih	poglejte	varnostne	liste.
•	 Vedno	pozorno	preberite	navodila	in	nas	kontaktirajte	če	niste	prepričani,	kako	

uporabiti naše izdelke.
•	 Nosite	ustrezno	zaščitno	opremo.
•	 Med	uporabo	poskrbite	za	zadostno	prezračevanje.	Če	morate,	uporabite	zaščitno	

masko. Ne vdihavati hlapov / meglice.
•	 Previdno	odprite	embalažo.
•	 Takoj	počistite	razlito	vsebino.
•	 Ne	jesti	ali	piti	v	bližini	kjer	se	hranijo	ali	uporabljajo	barve.
•	 Ne	pogoltnite.	V	primeru	zaužitja,	takoj	poiskati	zdravniško	pomoč	in	pokazati	

embalažo /etiketa.
•	 Nekateri	izdelki	lahko	povzročijo	draženje.	Če	ste	v	skrbeh	vedno	poiščite	zdravniško	

pomoč.
•	 Kadar	je	le	mogoče,	antivegetativno	barvo	poberemo	in	odstranimo	na	varen	način.
•	 Obrnite	se	na	lokalne	oblasti	glede	odstranjevanja.

sTARI sIMbOLI
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Najpogostejši vzrok za nepravilnosti: neustrezna priprava površine 
in	čiščenje;	preveč	gladke	površine,	vlažni	površine,	les	z	visoko	
vsebnostjo vlage; temeljni premaz nanešen v neodgovarjajoči 
debelini filma, nespoštovanje medpremaznih intervalov.

Nepravilnost Vzrok Kaj storiti

Sledi orodij Napačna izbira orodja.
Previsoka temperatura, ki vodi do 
prezgodnje strjevanje barve in ne 
dopušča naravnega razlivanja barve. 
Prenizka temperatura, izdelek se 
zdi preveč gost, težko ga je nanašati 
enakomerno. Nepravilna uporaba 
orodja. Prevelika debelina premaza.

Pobrusiti površino, tako da se dobi 
ravna, enotna površina in poporaviti 
premaz s pravo izbiro orodja in 
upoštevanjem pravil nanašanja. Pri 
barvanju s čopičem zmeraj izberite 
tistega visoke kvalitete, ki za seboj ne 
bo puščal močno vidljivih črt.

Mehurji	- majhna 
nabrekla področja, 
površina je na otip 
podobna površini 
brusnega papirja

Površinska umazanost pred 
nanosom barve. Uporaba napačne 
temeljne barve. Nabiranje topila, 
ker je bila barva nanesena v 
predebelem sloju ali v krajšem 
medpremaznem intervalu. 
Nabiranje vlage med nanosom 
barve. Barva nanešena v času 
visoke vlažnosti. Neupoštevanje 
priporočenega medpremaznega 
intervala.

Preverite, ali se je morda tudi na 
drugih območjih pojavil problem, 
nato strgamo s strgalom za barvo. 
Pobrusimo nastale mehurje, površino 
pokitamo, ponovno pobrusimo in 
nanesemo novo plast barve.

Diskoloracija in
kredanje

Destruktivno delovanje sončnih 
žarkov. Ni nujno, da bo rezultat 
tega manjša zaščita. Med poliran-
jem se antivegetativni premazi 
obrabijo, kar je normalno.

Za zaščito premazov ali gelcoata 
priporočamo prekrivanje čolna z 
nepremočljivo tkanino, še posebej 
pozimi. Poleti se lahko gelcoat zaščiti 
tudi	s	Custom	Marine	Polishem,	
ki vsebuje UV-filter. Diskolorirano 
površino lahko osvežimo z uporabo 
ustreznih sredstev za poliranje ali s 
ponovnim barvanjem. Antivegetativne 
premaze vedno osvežimo z 
nanašanjem nove plasti. 

Pokanje Ekstremne temperaturne spre-
membe v času barvanja.
Nezdružljiv naslednji premaz.
Barva nanešena v predebelem 
sloju ali prehitro nanešen naslednji 
premaz.

Rešitev sta lahko brušenje in 
ponovno barvanje. Pri pokanju se 
film premaza lomi. Popokani sloj je 
treba popolnoma odstraniti in nanesti 
ustrezni končni premaz v skladu s 
specifikacijo.

Ribje oko - majhne 
odprtine v filmu barve

To se pojavlja med barvan-
jem zaradi prisotnosti siliko-
nov ali olja na površini.

Pobrusiti do sloja, kjer se lahko z 
razmaščevalcem površino počisti. 
Pustiti da se posuši in ponovno 
pobarvati.
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Nepravilnost Vzrok Kaj storiti

Izguba	sijaja 
- takoj po barvanju

Vzrok za to leži najverjetneje v 
vlagi, preden se je barva posušila 
ali pa v nanašanju ob vlažnem in 
hladnem vremenu. Do mat videza 
barvane površine pride tudi po 
postopni pretirani uporabi alkalnih 
čistilnih sredstev.

Pobrusiti in ponovno pobarvati

Luščenje ali dviganje 
- luščenje ali dviganje 
barve iz površine

Nezadovoljiva priprava površine 
Površina je pregladka
Vlažna površina
Visok nivo vlage v pobarvanem lesu 
nezadovoljiv ali neprimeren temelj
Prekoračen časovni interval med 
premazi 

Temeljito oprati površino in jo izplakni-
ti s sladko vodo. Če pride do luščenja 
plasti gelcoata, moramo površino 
temeljito razmastiti. Moramo postrgati 
barvo, ki se slabo drži. Odstraniti prah 
in nanesti novo plast barve.

Efekt “pomarančne 
lupine ”

Nastane predvsem ko se nanaša 
barvo z razpršilcem. Vzroki so 
lahko: nizek pritisk v razpršilniku, 
nezadostno razredčenje, nanos 
barve v predebelem sloju ali 
preveč hitro naneseno. Lahko se 
tudi pojavi pri nanosu z valjčkom.

Pobrusiti do ravne, enotne površine in 
ponovno pobarvati. Idealna tempera-
tura za nanos barve z razpršilcem je 
od	16	do	20°C.

Kapljanje - kapljanje 
mokre barve v obliki 
neenakomernih ozkih 
curkev.

Barva je preveč razredčena. Barva 
je nanesena v preveč debelem slo-
ju. Ponavadi nastane pri nanašanju 
predebele plasti barve ali nepravilni 
uporabi razpršilnika.

Pobrusimo, da se dobi enotna ravna 
površina in ponovno pobarvamo.

Drsenje - delno dr-
senje barve v širokih 
curkih.

Barva nanesena v predebelem 
sloju.

Pobrusimo, da se dobi enotna ravna 
površina in ponovno pobarvamo.

Nagubanost 
- površina je 
podobna koži 
suhe slive

Nastane zaradi nanašanja prede-
bele plasti in prehitrega sušenja 
(neposredna izpostavljenost 
sončnim žarkom).

Če topila iz spodnjih plasti barve 
niso izhlapela, lahko nagubano plast 
odstranimo s strgalom. Če pa to ni 
več možno, moramo barvo odstraniti 
s sredstvo za odstranjevanje barve 
ali pa površino zbrusiti in ponovno 
pobarvati.
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Nepravilnost Vzrok Kaj storiti

Obraščanje

Luknje in mehurčki

Lomljenje 

Vzrok za to je lahko pretirano 
redčenje antivegetativne barve, 
nanos pretanke plasti antifou-
linga (vsako leto je treba nanesti 
2 do 3 plasti). Vzrok je lahko 
tudi nanašanje barve ob slabih 
časovni h pogojih (npr. dež, megla, 
kondenzacija), kakor tudi, da se 
je barva, preveč posušila zaradi 
prepozne splovitve plovila v vodo. 
Delovanje antivegetativne barve 
lahko zmanjša tudi onesnaženost 
(bližina kanalizacije) v bližini 
priveza plovila.

Najpogosteje so posledica preveč 
energičnega dela s ščetko ob 
toplem vremenu ali prehitrega 
sušenje z neposredno izpostavljen-
ostjo sončnim žarkom.

Če se lak lomi v majhne koščke, 
pomeni, da je bil prijem slabši že 
od samega začetka. Razlog za to 
je lahko mastna ali pa pregladka 
površina.

V takšnih primerih moramo nanesti 
dve ali več plasti nove antivegeta-
tivne barve. Seveda moramo najprej 
odstraniti vse obraščenosti: z lesenim 
strgalom ostrgamo školjke, postopek 
pa končamo z izpiranjem s sladko 
vodo.

Pazljivo počistiti površino z 
Degreaser-jem, pobrusiti, nanesti kit 
in ponovno pobarvati.

Če je film premaza uničen, lak ne 
ščiti, zato moramo ponovno nanesti 
zaščito. Okvare moramo odstraniti s 
sredstvom za odstranjevanje barve ali 
s praskanjem površine. Površino mo-
ramo natančno razmastiti in ponovno 
nanesti premaz po navodilih.

Počasno sušenje Nastane pri barvanju pri nizkih tem-
peraturah, če predhodni premaz ni 
bil dovolj suh ali če je bila površina 
mastna. Vzrok za to je lahko tudi 
uporaba neustreznega kontakta 
ali premajhna količina kontakta. 
Počasno sušenje je pogosto posle-
dica nezadovoljive ventilacije.

Večina barv se popolnoma strdi kljub 
napakam pri nanašanju ali mešanju. 
Če nimamo potrpljenja počakati, lahko 
pospešimo strjevanje enokomponent-
nih alkidnih in uretanskih premazov s 
polivanjem površine s hladno sladko 
vodo.
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Tehnični izrazi

Tehnični	izrazi

Alkidi
Sintetično topilo v belem špiritu.

Antivegetativni premaz
Barva oblikovana za zaščito podvodnega dela 
plovila pred morskimi organizmi.

Biocid
Aktivna sestavina dodana premazom za odvrnitev 
neželenih organizmov, kateri so odgovorni za 
pojav mikrobiološke degradacije.

Epoksi
Sintetična smola, katera vsebuje epoksi skupino.

Gelcoat
Zunanja pigmentirana plast poliestra iz steklenih 
vlaken.

Gostota
Razmerje med maso glede na prostornino.

Izolacijski	premaz
Premaz dobrega oprijema, ki se uporablja za 
izboljšanje oprijema med premazi.

Združljivost
Sposobnost dveh ali več materialov, da se 
nanašajo eden na drugega, ne da bi prišlo do 
neželenega učinka. 

Korozija
Proces propadanja materiala, povzročeno od 
kemičnih, elektrokemičnih ali mikrobioloških 
reakcij, ki se pojavijo kot posledica 
izpostavljenosti okolja.

Vmesni premaz
Premaz nanešen pred končnim premazom kateri 
prispeva k usklajenosti barve in profilu površine. 

Mikron
Metrična enota, ki se uporablja za merjenje 
debeline filma. 1/1000 milimetra.

Na vodni osnovi
Barva, ki uporablja vodo kot topilo ali razredčilo.

Neprosojnost
Sposobnost premaza pokrivnosti predhodnega 
nanosa.

Topilo
Tekočine, ki se uporabijo za raztapljanje in 
disperzijo barve ali drugih olj.

Površina
Podlaga ki jo je treba pobarvati.

Poliester
Sintetična smola, ki se uporablja za proizvodnjo 
in vzdrževanje struktur iz stekloplastike.

Poliuretan
Trajna sintetična smola, katera se uporablja pri 
enokomponentnih ali dvokomponentnih končnih 
premazih. 

Profil
Kvaliteta površine ali predhodnega premaza, ki 
pomaga pri oprijemu naslednjega premaza, tj. 
hrapava ali izbrušena površina , ki zagotavlja 
mehanični ključ za nanešeni film.

Razlivnost
Lastnost premaza, ki omogoča izravnavo. 

Razredčilo (topilo)
Tekočina, ki se uporablja za podaljševanje 
viskoznosti in časa sušenja barve.

Sijaj
Opis načina, kako se svetloba odbija od svoje 
površine. 

Trdenje
Pretvorba barve iz tekoče v trdno stanje.

Sušenje
Proces, v katerem film barve preide iz tekočega 
v trdno stanje.

Temeljna	barva
Barva nanesena na nepobarvano ali pripravljeno 
podlago, da bi jo zaščitili ali pripravili za naslednji 
nanos.

Trajnost	mešanice
Časovni interval pri dvokomponentnih proizvodih, 
ki se začne takoj, ko se komponenti med seboj 
zmešajo, in v katerem se barvo mora uporabiti.

Uretan
Sintetično vezivo v alkidni strukturi, s katerim 
dosežemo trajnost končnega premaza.

Viskoznost
Je lastnost tekočin, ki predstavlja notranje trenje 
v tekočinah.

Nabiranje topila
Topila se ujame v navidezni posušeni plasti 
barve, zaradi česar postane mehak in ranljiv.




