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PU

Spreading rate each coat 0.20 L 0.30 L 0.14 L 0.08 L 0.10 L 0.10 kg 0.10 L 0.10 L 0.10 L 0.10 L
POLYESTER

Osmosis repair 1 5

Under the waterline 4

Above the waterline 1 3

Deck 1 3

Superstructure 1 3

Behind the panelling 1
STEEL

Under the waterline 2 3

Above the waterline 1 2 3

Deck 1 2 3

Superstructure 1 2 3

Behind the panelling 1 2
ALUMINIUM

Under the waterline 2 3

Above the waterline 1 2 3

Deck 1 2 3

Superstructure 1 2 3

Behind the panelling 1
WOOD

Under the waterline 1 2 3

Above the waterline 1 1 5

Deck 1 1 5

Superstructure 1 1 5

Behind the panelling 1 1 2

Transparent 1 5

Transparent, Karaat 1 2 3

Transparent, interior 1 4

Transparent, 1K 5

= Recommended

= Optional/if necessary

5 = Number of layers when applied with brush or roller 
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Produktsortimentet innehåller material för 

skydd och försköning av stål, aluminium, trä, 

epoxi, polyester och olika andra 

kompositmaterial. Produkterna kan delas in i 

följande produktgrupper:

IJmopox
Lösningsmedelsbaserad epoxifärg med hög 

torrhalt för stål och aluminium. Dessa produkter 

är också lämpliga för behandling av polyester 

under vattenlinjen, till exempel för att förhindra 

osmos eller för att reparera skador orsakade av 

osmos, samt som grundfärg på gelcoat som ska 

lackeras med Double Coat.

Variopox
Lösningsmedelsfria epoxiprodukter för 

reparation och underhåll av träbåtar. Dessa 

produkter kan även användas för att skydda 

polyester eller epoxilaminat, för laminering och 

för att limma olika material. Detta sortiment 

inkluderar också en komplett serie med 2-k-

spackel och limpasta.

Dessa fyllmedel är lämpliga för mindre 

reparationer, men också för fullständig 

skrovspackling: det finns fyllnadsmedel för alla 

applikationer.

Poltix
Reparationsmaterial för laminering, limning 

och spackling baserad på omättad polyester 

för reparation och underhåll och nybyggnation 

av polyesterprodukter.

Double Coat
Med Double Coat får ytor av polyester, stål, 

aluminium, trä eller epoxi ett högkvalitativt och 

hållbart tvåkomponents polyuretanfärgsystem 

med exceptionellt långvarig hållbarhet i kulör 

och glans.

De IJssel Coatings strävar efter att utveckla 

produkter som påverkar människor och natur så 

lite som möjligt. För varje år går 

forskningsutvecklingen framåt i att minska 

användandet av skadliga ämnen utan att 

produkternas kvalitet påverkas negativt. 

Vi hjälper dig gärna med rätt produkter och all 

support du behöver för ditt nästa projekt.

Finn mer information på vår webb: www.de-

ijssel-coatings.se

Introduktion
Färgsystem
De IJssel Coatings erbjuder ett brett sortiment för nybygge, renovering och 
underhåll av skepp och båt, bil, maskin, inredning, trädetaljer, möbler, stål eller 
aluminiumkonstruktioner. Varje produkt är noga matchade för att fungera ihop 
som ett komplett system och erbjuder exceptionellt hög motståndskraft mot sol, 
vind och vatten. Produkterna kännetecknas av att de har mycket god hållbarhet 
och är enkla att använda.
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Pretreatment
If you wish to paint a polyester finish, you must 

first clean the gelcoat. For this you can use  

warm water with liquid soap. After the surface 

has dried, clean it with a degreaser, for example, 

with Double Coat degreaser. This will remove 

any traces of wax, silicone and solvents. Then 

you can sand with abrasive paper with suitable 

grit size. Afterwards, clean the surface again 

with a generous amount of degreaser. Old layers 

of paint are best removed by sanding. Do not 

use paint stripper or a heat gun, because you 

could then damage the surface.

Filler
If a gel coat has more severe damage, it can be 

repaired with a filler. For repairs below the water 

line, we recommend one of the Variopox fillers. 

For quick repairs above the water line you can 

use a polyester filler, Poltix Superfiller or IJmofix 

for example. Always sand the repaired areas and 

touch up with the first layer of the paint system.

Crackle
Due to the intensive use of the boat the gelcoat 

will become slightly damaged. These areas can 

later develop hairline cracks and crackle. IJmopox 

ZF primer is a good way to repair these cracks. 

Sand the surface and perhaps sand the small 

cracks away. Using a brush apply a general coat 

of IJmopox ZF primer and with the aid of  

a rubber spatula bring the primer into the cracks. 

Afterwards, remove excess IJmopox ZF primer 

from the surface. It may be necessary to repeat 

the treatment until all the cracks are sealed  

thoroughly. After sanding apply a full coat of 

IJmopox ZF Primer.

Microporosity
Heavily weathered polyester may show small 

holes, called microporosity. These holes are 

sometimes smaller than the head of a pin. When 

one applies Double Coat over a microporous 

surface, this might lead to the formation of small 

bubbles in the paint. By pretreating weathered 

På grund av exponering från solljus och genom 

kontakt med (salt) vatten kräver en gelcoat 

efter flera års bruk både underhåll och skydd. 

Synliga effekter är förlust av glans, hårsprickor 

(krackelering), porositet och, särskilt under 

vattenlinjen; osmosis, fuktinträngning som 

bryter ned laminatet. 

Gelcoatens glans minskar genom ultraviolett 

strålning. Ett hårdvax som Super DoubleCoat 

kan fördröja denna process eller stoppa den 

ett tag, men i slutändan är ett nytt färgskikt 

nödvändigt för att återställa långvarig glans 

och skydd: då målas ytan med Double Coat.

Polyester eller så kallad "GRP" består 
av glasförstärkt polyesterharts. 
Polyester har många fördelar; en 
välskött polyesterbåt har en lång 
livslängd.

I allmänhet består polyester av flera lager: 

gelcoaten och laminatet. Gelcoat

är det yttre färgade skiktet på polyesterskrovet. 

Detta lager är ungefär en millimeter tjockt. 

Bakom gelcoaten finns laminatet. Detta laminat 

består av flera lager av polyesterharts förstärkt 

med glasfibermatta eller glasfiberväv.

Färgsystem för

Polyester
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Förbehandling
Om du vill måla på gelcoat måste du först 

rengöra med ett kraftfullt koncentrerat 

schampo, typ M 4605, före slipning. När ytan 

har torkat rengör du den med thinnertvätten 

Double Coat Avfettning + mikrofiberduk. 

Detta kommer sammantaget att ta bort spår 

av vax, silikon och lösningsmedel. Sedan kan 

du slipa med lämplig kornstorlek. Rengör ytan 

igen med en generös mängd Double Coat 

Avfettning. Gamla lager av färg avlägsnas bäst 

genom grov slipning. Använd helst inte 

färgborttagningsmedel eller värmepistol, 

eftersom det kan skada ytan.

Spackel/Filler
Om en gelcoat har skador kan den repareras 

med ett spackel. För reparationer under 

vattenlinjen rekommenderas Variopox Filler/

Finishing Filler. För småreparationer ovanför 

vattenlinjen kan du använda IJmofix Filler. 

Slipa alltid spacklet och fläckmåla gärna före 

det första färglagret.

Krackelering
Hårfina sprickor kan uppstå i en gelcoat efter år 

av användning. Säkrast är att fräsa ur sprickan 

och spackla med IJmofix Filler, men om 

sprickorna är mycket fina och på en stor yta kan 

det vara möjligt stryka på grundfärgen 

IJmopox ZF Primer flödigt med en pensel och 

sedan spackla in färgen i sprickan med en 

gunnmispackel, avlägsna ev. överskottsfärg. 

Det kan vara nödvändigt att upprepa 

behandlingen tills alla sprickor har förseglats 

ordentligt. Efter slipning applicera ett fullt 

lager IJmopox ZF Primer.

Mikroporositet
Kraftigt vittrad/oxiderad gelcoat, men även ny/

nyare gelcoat kan ha små hål, s k mikroporer. 

Dessa hål är ibland mindre än nålens huvud. 

När man applicerar Double Coat över en 

mikroporös yta kan detta leda till att det bildas 

små bubblor i färgen. Genom att förbehandla 

med grundfärgen IJmopox ZF Primer

Because of exposure to sunlight and through 

contact with (salt) water, a gelcoat requires  

after several years maintenance and protection. 

Visible effects of these influences are, for example,

the loss of gloss, hairline cracks, porosity and, 

especially below the waterline, osmosis. 

The gloss of the gelcoat decreases through 

ultraviolet radiation. A boat wax or cleaner can 

delay this process or stop it for a while, but  

ultimately a new colour layer is necessary  

to restore long-lasting gloss and protection.

Polyester or GRP consists of glass- 
reinforced polyester resin. Polyester has 
many advantages; a well-maintained 
polyester boat has a long life.

In general polyester consists of several layers:  

the gelcoat and the laminate. The gelcoat  

is the outer coloured layer of the polyester hull. 

This layer is approximately one millimeter thick. 

Behind the gelcoat is the laminate. This laminate 

consists of several layers of polyester resin 

reinforced with glass fiber or a glass fabric. 

Coating systems for  

Polyester
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Coating system overview
De IJssel Coatings has developed a variety  

of products with which the damage discussed 

above may be easily and purposely prevented 

or repaired. Here are some examples.

Order 1 2 3 4 5
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POLYESTER

Osmosis repair 1 5

Under the waterline 4

Above the waterline 1 3

Deck 1 3

Superstructure 1 3

Behind the panelling 1

= Recommended

= Optional/if necessary

5 = Number of layers when applied with brush or roller 

laminatet. Detta resulterar i en saltlösning, som 

i sin tur drar till sig mer vatten, varigenom 

processen accelereras. Slutresultatet är en 

ökning av volymen, vilket är synligt

som blåsor i gelcoaten fylld med en brun eller 

grågrön substans som luktar ättika. De IJssel 

Coatings erbjuder en mängd olika material för 

att förebygga och reparera osmos.

För att kunna behandla en yta under 

vattenlinjen kan det vara bra att fuktmäta med 

en fuktmätare, Tramex Skipper Plus. Om 

fuktvärdena är långt över 14 % även efter att 

båten stått på land i en månad så kommer 

värdena ej att sjunka mer av sig själv. I det 

läget är det inte önskvärt att måla epoxi 

(IJmopox HB Coating) direkt utan att först 

avlägsna gelcoat och förbehandla med 

Variopox Injektion, ev. spackla med Variopox 

Filler/Finishing Filler och sedan målning med 

"HB". Efter att gelcoaten avlägsnats och innan 

förbehandlingen börjar är det viktigt att tvätta 

polyestern med upprepad högtryckstvätt med 

ljummet vatten. Om däremot fuktvärdena är 

låga, runt 14 % eller lägre är det ok att utesluta 

osmosis och måla "HB" direkt på slipad 

gelcoat eller på gamla lager epoxi.
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fylls mikroporerna eftersom grundfärgen 

stannar kvar och fyller porerna. När 

grundfärgen slipats slät är förutsättningarna 

optimala för lackering med Double Coat på 

ytor ovanför vattenlinjen. Att grundmåla eller 

inte grundmåla är ett val du gör som baseras 

på din ambition, tid och ekonomi. Grundfärgen 

är en garant för att du ska kunna lackera med 

rätt djup och finish, men inte all gelcoat 

behöver grundas, men det kan vara svårt att 

avgöra förrän man testat ytan genom målning.

Osmosis
Osmosis uppstår när vatten absorberas i 

polyesterlaminat under vattenlinjen. Orsaker till 

osmos kan vara kvaliteten på den gelcoat som 

använts, kombinationen av glasfiber och 

polyesterharts som laminatet konstruerades av, 

eller den mänskliga faktorn, dvs hantverket. 

Olika exemplar av samma båtmodell kan ha 

problem med osmosis pga för snabb 

applicering/för tjocka lager eller bristfällig 

härdningstemperaturer. Även vattnet/miljön 

kan spela roll för uppkomsten av osmosis. 

Osmosis är resultatet av en kemisk reaktion 

mellan vatten och de lösliga materialen i  
7
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Översikt av färgsystem 
De IJssel Coatings har utvecklat en mängd olika produkter 

för att förebygga eller renovera de skador som uppkommit 

och som beskrivits i förra avsnittet. Här är några exempel.

Ordning 1 2 3 4 5
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POLYESTER

Osmosis reparation 1 5

Under vattenlinjen 4

Ovan vattenlinjen 1 3

Däck 1 3

Överbyggnad 1 3

Dolda ytor i båten 1

5

= Rekommenderas

= Valfritt/efter behov

= Antal lager vid applicering med pensel eller roller.

and type of water play an important role in the 

formation of osmosis. Osmosis is the result of  

a chemical reaction between water and the soluble 

materials in the laminate. This results in a salt 

solution, which in turn attracts more water, 

whereby the process is accelerated. The final result

is an increase in the volume, which is visible  

as blisters in the gelcoat filled with a brown or 

gray-green substance which smells like vinegar. 

De IJssel Coatings offers a variety of materials  

to prevent and repair osmosis.

polyester with IJmopox ZF primer, this micro 

porosity is filled and a good base is obtained for 

further treatment with Double Coat.

Osmosis
Osmosis occurs when water is absorbed into the 

polyester laminate. Causes for osmosis may be 

the quality of the gelcoat used, the combination 

of glass and polyester resin with which the  

laminate was constructed, or the craftsmanship 

with which the boat was built. Also, temperature 
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Aricom Yacht Services
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Pretreatment
For a long lasting protection of steel the quality 

of the pretreatment is a crucial factor for success. 

Careful pretreatment of new construction is  

done by gritblasting, for example to ISO Sa 2½. 

Gritblasting is the safest and fastest method which 

should be carried out by specialized companies. 

In the course of maintenance rust and other 

impurities are removed by sanding the steel blank 

up to ISO St 3 with sanding discs with a particle 

size P24 to P36.

Welding primers
New steel is usually coated with a so-called shop 

primer or welding primer. If this steel is used 

below the waterline, it must be checked whether 

the shop or welding primer used is suitable for this 

use. If this is not the case, you have to remove 

the shop primer to prevent later formation  

of blisters. It is advisable to match the welding 

primer to the selected coating system.

Sharp corners, welding seams  
and spots
Sharp edges and corners should be rounded 

to a diameter of approximately 3 mm wherever 

possible. Sharp welding seams and spots (weld 

spatter) must be sanded smooth or removed. 

A coating system is most sensitive at sharp surfaces. 

Damage at these areas can quickly lead to rust.

Filler
We recommend Variopox epoxy filler when it is 

necessary to repair the surface or for fairing the 

surface. Use the filler only on steel that has been 

treated with a sufficiently thick layer of primer, 

such as IJmopox ZF primer. Limit the amount of 

filler below the water line to a minimum.

Coating system overview 
De IJssel Coatings has developed a variety  

of products with which steel may be easily and 

purposely protected. Here are some examples.

Utifrån dessa grundläggande förutsättningar är 

ett färgsystem från De IJssel Coatings den 

rätta lösningen.

Stål är inte bara starkt utan också flexibelt. En 

kollision kan dock resultera i en buckla i stålet, 

vilket kan leda till en spricka i färgsystemet. 

Vatten kan nu få fritt spelrum att penetrera 

sprickan och korrosion kan uppstå. Det är 

därför viktigt att kontrollera färgsystemet efter 

en kollision och reparera det vid behov.

Stål används som byggmaterial för 
konstruktion av båtar på grund av dess 
styrka, enkel tillverkning och 
vattentäthet. Den stora styrkan i 
förhållande till plåttjockleken i 
kombination med förmågan att skära, 
böja och svetsa gör stål särskilt lämpligt 
för skrov eller överbyggnad.

Även om stål är ett extremt mångsidigt 

byggmaterial oxiderar det, den vanligaste 

formen är rost. Under påverkan av (salt) vatten 

och syre reagerar stål och bildar järnoxid.

Färgsystem för 

Stål

C
oa

tin
g 

sy
st

em
s 

fo
r 
S
te

el

Nog aan te passen

Order 1 2 3 4 5
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STEEL

Under the waterline 2 3

Above the waterline 1 2 3

Deck 1 2 3 1

Superstructure 1 2 3

Behind the panelling 1 2

= Recommended

= Optional/if necessary

5 = Number of layers when applied with brush or roller 
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Förbehandling
För ett långvarigt skydd av stål är kvaliteten på 

förbehandlingen en avgörande faktor för 

framgång. Noggrann förbehandling av 

nybyggnation utförs genom blästring, till 

exempel enligt ISO Sa 2½. Blästring är den 

säkraste och snabbaste metoden som bör 

utföras av specialiserade företag. Vid underhåll 

avlägsnas rost och andra föroreningar genom 

att slipa stålämnet upp till ISO St 3 med 

slipskivor med partikelstorlek P24 till P36.

Etsande grundfärg
Nytt stål är vanligtvis belagt med en så kallad 

verkstadsprimer eller svetsprimer. Om stålet 

används under vattenlinjen måste det 

kontrolleras om grundfärgen som använts är 

lämplig för detta. Om så inte är fallet måste du 

ta bort den etsande grundfärgen för att 

förhindra senare bildning av blåsor. Det är 

lämpligt att anpassa den etsande grundfärgen 

till det valda färgsystemet och applikation.

Vassa hörn, svetsfogar
och fläckar
Vassa kanter och hörn ska vara rundade till en 

diameter på cirka 3 mm när det är möjligt. 

Vassa svetssömmar och fläckar (svetsstänk) 

måste slipas slät eller tas bort. Ett färgsystem är 

mest känsligt vid vassa ytor. Skador på dessa 

områden kan snabbt leda till rost.

Spackel/Filler
Vi rekommenderar Variopox-spackel när det är 

nödvändigt att reparera ytan eller för att släta 

ytans ojämnheter. Använd bara spackel på stål 

som har behandlats med ett tillräckligt tjockt 

lager grundfärg, IJmopox ZF Primer. Begränsa 

mängden spackel under vattenlinjen till ett 

minimum.

Översikt av färgsystemet
De IJssel Coatings har utvecklat en variation

av produkter med vilka stål enkelt och korrekt 

kan skyddas. Här är några exempel.

oxygen steel reacts to iron oxide. In this case  

a coating system from De IJssel Coatings is the 

right solution. 

Steel is not only strong but also flexible. A collision 

may result in a dent in the steel. A dent in  

the steel can lead to a crack in the paint system. 

Water has free play through the crack or fissure 

and corrosion can result. It is therefore important 

to check the paint system after a collision and 

repair it if necessary.

Steel is used as a building material for 
the construction of yachts due to its 
strength, ease of fabrication and water 
tightness. The great strength in relation 
to the plate thickness in combination 
with the ability to cut, bend, and weld 
makes steel particularly well suited for 
the hull or superstructure. 

Although steel is an extremely versatile building 

material, it oxidizes. The most common form  

is rust. Under the influence of (salt) water and 

Coating systems for  

Steel
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Ordning 1 2 3 4 5
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STÅL

Under vattenlinjen 2 3

Ovan vattenlinjen 1 2 3

Däck 1 2 3 1

Överbyggnad 1 2 3

Dolda ytor i båten 1 2

5

= Rekommenderas

= Valfritt/efter behov

= Antal lager vid applicering med pensel eller roller.
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carried out by specialized companies. Another 

method is to first degrease the aluminium  

with, for example, Double Coat degreaser and 

then to sand it blank with gritpaper suitable for 

aluminium. The sanded surface must be treated 

as soon as possible with the first coat of primer, 

such as IJmopox ZF primer.

Galvanic corrosion
Aluminium combines poorly with other metals 

such as copper and (stainless) steel.  

Such combinations result in galvanic corrosion. 

The aluminium will be destroyed and damaged 

very rapidly. Therefore, it is not recommended to 

treat aluminium boats with an anti-fouling paint 

containing copper or copper salt.

Filler
We recommend Variopox Filler if it is necessary 

to repair the surface or for fairing the surface. 

Use the filler only on aluminium that has been 

treated with a sufficiently thick layer of primer, 

such as IJmopox ZF primer. Limit the amount of 

filler below the water line to a minimum.

Därför är det viktigt att måla med ett noga 

utvalt färgsystem. 

Aluminium är också känsligt när det kommer 

till spänning; tänk materialutmattning. Genom 

"metalltrötthet" kan sprickor i svetsarna bildas. 

Detta gäller särskilt för lätta båtar som ställs 

under hög påfrestning.

Förbehandling
För att uppnå ett långsiktigt skydd är det 

nödvändigt att förbehandla aluminium väl. 

Detta uppnås genom att blästra med 

aluminiumoxid. Blästring är den säkraste och 

snabbaste metoden och utförs av ett proffs. 

Stål ersätts ofta av aluminium vid 
konstruktion av båtar. Aluminium är 
lättare än stål och är mindre känsligt för 
kollisioner.

Även om aluminium är lättare oxiderar det 

fortfarande precis som stål gör. Under 

oxidationsprocessen bildas ett vitt lager på 

aluminiumet. Detta är en korrosionsprodukt 

och kan skydda aluminium från ytterligare 

korrosion, men detta skydd är inte permanent. 

Om detta oxidationsskikt skadas minskar dess 

skyddande effekt. För ett långvarigt skydd 

rekommenderas att ytan målas. Färsk- och 

saltvatten korroderar också oxidationslagret. 

Färgsystem för

Aluminium
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ALUMINIUM

Under the waterline 2 3

Above the waterline 1 2 3

Deck 1 2 3 1

Superstructure 1 2 3

Behind the panelling 1 2

= Recommended

= Optional/if necessary

5 = Number of layers when applied with brush or roller 

Coating system overview 
De IJssel Coatings has developed a variety 

of products with which aluminium may  

be easily and purposely protected. Here are 

some examples.
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En annan metod är att först avfetta 

aluminiumet med till exempel Double Coat 

Avfettning och sedan slipa det med 

slippapper lämpligt för aluminium, med finast 

P60. Den slipade ytan måste behandlas så 

snart som möjligt, helst samma dag, med det 

första lagret grundfärg, IJmopox ZF Primer.

Galvanisk korrosion
Aluminium fungerar dåligt med andra metaller 

som koppar och (rostfritt) stål. Sådana 

kombinationer resulterar i galvanisk korrosion. 

Aluminiet förstörs och skadas mycket snabbt. 

Därför rekommenderas det inte att behandla 

aluminiumbåtar med en antifouling-färg som 

innehåller koppar eller kopparsalt.

Spackel/Filler
Vi rekommenderar Variopox-spackel om det är 

nödvändigt att reparera ytan eller för att släta 

ytans ojämnheter. Använd endast fyllmedlet 

på aluminium som har behandlats med ett 

tillräckligt tjockt lager IJmopox ZF Primer. 

Begränsa mängden spackel under vattenlinjen 

till ett minimum.

this oxide layer. Therefore, it is necessary to provide

aluminium with a coating system. 

Aluminium is also sensitive when it comes  

to tension; think metal fatigue. Through metal 

fatigue cracks in the welds may be produced. 

This applies especially for light boats which are 

placed under heavy demands.

Pretreatment
To achieve long-term protection, it is necessary  

to pretreat aluminium well. This is achieved  

by blasting with aluminium oxide grit. Blasting is 

the safest and fastest method which should be 

Steel is often replaced by aluminium in 
the construction of yachts. Aluminium 
is lighter than steel and is less sensitive 
to collisions.

Although aluminium is lighter it still oxidizes  

just as steel does. In the course of the oxidation 

process a white layer is formed on the aluminium. 

This is a corrosion product and can protect 

the aluminium from further corrosion, but this 

protection is not permanent. If this oxidation 

layer is damaged, its protective effect decreases. 

For a long-lasting protection a layer of paint is 

recommended. Fresh and salt water also corrode 

Coating systems for  

Aluminium
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ALUMINIUM

Under vattenlinjen 2 3

Ovan vattenlinjen 1 2 3

Däck 1 2 3 1

Överbyggnad 1 2 3

Dolda ytor i båten 1 2

5

= Rekommenderas

= Valfritt/efter behov

= Antal lager vid applicering med pensel eller roller. 

Översikt av färgsystem
De IJssel Coatings har utvecklat en 

mängd olika produkter som aluminium 

enkelt och korrekt kan skyddas med. Här 

är några exempel.

11



12 13

• Iroko 

Iroko is an oily hardwood species. Iroko is 

water-resistant, wear-resistant and durable. 

• Oak 

Oak is a hardwood species with a long life. 

When oak wood comes into contact with steel 

dark spots can develop. Oak wood is used  

for interior pannelling, frames, etc. Many old 

sloops are made of oak. Because of its  

leaching properties oak is a difficult substrate 

for paint systems. 

• Softwood 

These woods come from trees that grow faster 

than hardwoods. The fibers are longer and 

farther apart. Therefore, the strength lies mainly 

in the longitudinal direction and therefore 

softwoods are used primarily for masts and 

poles. Soft woods require added protection 

from a coating system.

Moisture level
For long-lasting protection, it is necessary to  

pretreat wood well. A crucial factor for success is 

the moisture content. Moisture in the wood 

looks for a balance with the environment in 

which the wood is stored. If the environment is 

very humid, the wood will have a high degree of 

moisture content. For good painting the moisture 

level must not be higher than 12 percent. The 

moisture content can be measured with special 

moisture meters.

Wood rot
Under the influence of water wood can rot. Small 

areas of rotting wood pieces can be removed. 

Alternatively, the area can be repaired with 

Variopox Filler or Variobond after the wood has 

dried. Always apply a first layer of Variopox 

Injection resin as an adhesive layer. If larger pieces 

of wood are affected by rot these should to be 

replaced with new wood. Variobond can be used 

for bonding the new pieces to the old structure.

Pretreatment
New wood must be dry and free of grease and 

oil. Extra care must be used when dealing with 

•  Mahogny
Mahogny är en lövträart som används för

plankering av skrov, överbyggnad eller för

inredning. Mahogny behöver lite skydd i

havsvatten. I sötvatten kan röta uppstå och

skydd är därför nödvändigt.

•  Teak
Teak är en lövträart med lång livslängd. Teak

innehåller olja och är vattentålig,

den är slitstark och hållbar. Teak används för

däckmaterial, utomhusutrustning och

interiör. Teak är ett något svårare material

att behandla med ett färgsystem. Noggrann

rengöring med Double Coat Avfettning före

behandling är absolut nödvändigt.

Trä kombinerar styrka med flexibilitet. 
Trä är en naturprodukt som kan formas 
enkelt till vacker form och design. Som 
ett naturmaterial har trä vissa 
nackdelar, såsom fuktinnehåll och 
krympning. Trä består av fibrer som kan 
absorbera fukt. Således kan den 
expandera eller krympa. Fukt i trä kan 
leda till mögeltillväxt och träröta.

Lövträ eller barrträ
Följande träslag används ofta
vid konstruktion av båtar och skepp:

Färsystem för 

Trä
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• Iroko
Iroko är en fet lövträart. Iroko är vattentålig,

slitstark och hållbar.

• Oak
Ek är en lövträart med lång livslängd. När ek

kommer i kontakt med stål kan mörka fläckar

utvecklas. Ek används för invändig panel,

ramar etc. Många gamla sloppar är gjorda av

ek. På grund av sina urlakningsegenskaper

och garvsyra är ek ett något svårare material

att behandla med ett färgsystem. Ny ek ska ej

behandlas med epoxi.

• Barrträ och mjuka träslag
Dessa träslag kommer från snabbväxande

träd. Fibrerna är längre och bredare. Därför

ligger styrkan främst i längdriktningen och

därför används barrträd främst för master och

stolpar. Mjuka träslag som dessa kräver extra

skydd med ett korrekt färgsystem.

Materialfukthalt
För långvarigt skydd är det nödvändigt att 

förbehandla trä väl. En avgörande 

framgångsfaktor är fukthalten i materialet.

Fukthalten i trä letar efter en balans med miljön 

där träet förvaras; om miljön är mycket fuktig, 

kommer träet att ha en hög grad av 

fuktinnehåll. För god hållbarhet i ett färgsystem 

på trä bör fuktnivån inte vara högre än 12 

procent. Fuktinnehållet kan mätas med en 

Skipper Plus från tillverkaren Tramex.

Träröta
Under påverkan av vatten kan trä ruttna. Små 

ytor av ruttnat trä kan tas bort. Alternativt kan 

området repareras med Variopox Filler eller 

Variobond efter att virket har torkat. 

Penselmåla alltid först ett lager Variopox 

Injektion som ett porfyllande limskikt. Om 

större träbitar påverkas av röta bör dessa bytas 

ut mot nytt trä. Variobond kan användas för att 

fästa de nya bitarna med den gamla 

konstruktionen.

Förbehandling
Nytt virke måste vara torrt och fritt från fett och 

olja. Extra försiktighet måste iakttas vid 

hantering av oljigt och hartsrikt trä. 

• Mahogany  

Mahogany is a hardwood species that is  

used for planking or for interiors. Mahogany 

needs little protection in sea water. 

In freshwater rot can occur and protection 

is therefore necessary. 

• Teak 

Teak is a hardwood species with a long life. 

Teak contains oil and is water resistant, 

it is wear-resistant and durable. Teak is used 

for deck material, outside equipment and 

indoor applications. Teak is a difficult material 

for coating systems. 

Wood combines strength with flexibility. 
Wood is a natural product that can  
be easily moulded into beautiful shapes 
and designs. As a natural material 
wood has some disadvantages, such as 
moisture content and shrinkage.  
Wood consists of fibres that can absorb 
moisture. Thus, it can stretch or  
shrink. Moisture in the wood can lead 
to mould growth and wood rot. 

Hardwood or softwood 
The following types of wood are often used  

in the construction of yachts:

Coating systems for  

Wood
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When a transparent finish is desired, one can use 

Double Coat Dubbel UV, Double Coat Karaat  

or Jachtlak Polyurethane. Double Coat Karaat is 

particularly suitable for the restoration of the  

original colour of discoloured or weathered wood 

or to accentuate the colour of new wood. 

The best adhesion of a transparent coating  

system is achieved by first using a layer Variopox 

Injection resin as a base. Sand this layer well 

after drying and then continue with Double Coat 

Karaat, Double Coat Dubbel UV or Double Coat 

Cabin Varnish. The adhesion and durability  

of this system remain dependent on the quality 

and age of the wood.

Slipa nytt virke i  linje med fiberriktningen med 

kornstorlek P60 till P80 och sedan med P100 till 

P120. Använd alltid en lämplig dammfiltermask 

som skydd mot slipdamm, särskilt vid slipning 

av lövträ och exotiska träslag.

Spackel/Filler
Vi rekommenderar Variopox-spackel när det är 

nödvändigt att reparera ytan eller för att släta 

ytans ojämnheter. Använd endast spackel på 

trä som är tillräckligt grundat med Variopox 

Injektion eller Variopox Universal eller Variopox 

Impregnering. Begränsa mängden spackel 

under vattenlinjen till ett minimum.

Översikt av färgsystemet
De IJssel Coatings har utvecklat en mängd 

olika produkter som trä enkelt och korrekt kan 

skyddas och förskönas med. Dessa produkter 

är indelade i två grupper: produkter för en 

färgad finish i solida kulörer, eller produkter för 

en transparent finish.

Vid användning av tvåkomponentsystem måste 

man undvika avfettning med ammoniak, 

förtunning, aceton, eller lacknafta. Använd 

alltid Double Coat Avfettning för rengöring av 

trä och polyester/gelcoat.
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TRÄ

Under vattenlinjen 1 2 3

Ovan vattenlinjen 1 1 5

Däck 1 1 5 1

Överbyggnad 1 1 5

Dolda ytor i båten 1 1 2

5

= Rekommenderas

= Valfritt/efter behov

= Antal lager vid applicering med pensel eller roller 
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WOOD

Transparent 1 5

Transparent, Karaat 1 2 3

Transparent, interior 1 4

Transparent, 1K 5

= Recommended

= Optional/if necessary

5 = Number of layers when applied with brush or roller 
Om en finish i solid kulör önskas kan du välja produkter från denna tabell:

For a transparent finish following products may be used:
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När en transparent finish önskas kan man 

använda Double Coat Dubbel UV, Double 

Coat Karat eller Lustjakt (Polyurethan 1-

komponent, både högblank och halvblank, 

varav halvblank endast används som sista lager 

på träinredning). Double Coat Karat är särskilt 

lämplig för restaurering av originalkänslan på 

missfärgat eller vittrat trä eller för att framhäva 

kulören på nytt trä. Karat kan användas med så 

många antal lager som ytan behöver för att  

uppnå rätt kulör, och den kan således ersätta 

behovet av den helt transparenta Double Coat 

Dubbel UV. Bästa vidhäftning av ett transparent 

färgsystem uppnås genom att förbehandla trä 

med ett lager Variopox Injektion, genom tunn 

applicering med pensel för bästa porfyllnad. 

Slipa detta lager väl efter 48 timmars härdning 

och fortsätt sedan med Karat (högblank), 

Dubbel UV (högblank) eller Cabin Varnish 

(halvblank interiörlack). 

Coat degreaser is an alternative. Sand new wood 

in the direction of the wood grain with P60  

to P80 grain and then increasingly with P100 to 

P220. Always use a suitable dust mask as  

protection against sanding residues, especially if 

sanding hardwood.

Filler
We recommend Variopox Filler when it is  

necessary to repair the surface or for fairing the 

surface. Only use filler on wood which is  

sufficiently primed withVariopox Injection resin 

or Variopox Impregnating resin. Limit the amount 

of filler under the water line to a minimum.

Coating system overview 
De IJssel Coatings has developed a variety of  

products with which wood may be easily and 

purposely protected. These products are divided 

into two groups: products for a finish in a solid 

colour and products for a transparent finish.

oily and resinous wood. In the application of two-

component systems one must avoid degreasing 

with ammonia, thinner or mineral spirits. Double 
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WOOD

Under the waterline 1 2 3

Above the waterline 1 1 5

Deck 1 1 5 1

Superstructure 1 1 5

Behind the panelling 1 1 2

= Recommended

= Optional/if necessary

5 = Number of layers when applied with brush or roller 
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TRÄ

Transparent 1 5

Semi-Transparent 1 2 3

Transparent, interior 1 4

Transparent, 1K 5

5

= Rekommenderas

= Valfritt/efter behov

= Antal lager vid applicering med pensel eller roller 

If a finish in colour is desired, you can choose products from this table:

För en transparent finish väljer du följande produkter:
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Vidhäftning och hållbarhet 
av detta system förblir 
beroende av träets kvalitet 
och ålder, samt objektets 
utsatthet för sol, vind och 
vatten.
Det är i regel så att 2-
komponentfernissorna 
Double Coat Karat/Dubbel 
UV ger mycket god 
hållbarhet i utomhusmiljö i 
upp till 5 år, därefter 
mattslipas ytan och två nya 
lacklager appliceras efter 
tvätt, avfettning, slipning 
och upprepad avfettning 
med Double Coat 
Avfettning före applicering 
av de nya lacklagren.

När du väljer 1-komponentfernissan Lustjakt observera att den bör 

slipas och lackas varje år med 1-2 nya lacklager (utomhusbruk). 1-k-

produkter har mycket god mekanisk flexibilitet i ett år i taget.
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and provides a good base for further application 

with Double Coat.

Polyester – for the repair of crackle
Old polyester may have hairline cracks and 

crackle. This damage is difficult to repair. IJmopox 

ZF primer, applied with a brush and then further 

applied with a rubber spatula, fills this crackle 

and creates a smooth surface for further application 

with Double Coat.

Polyester – repair for osmosis
If polyester under the waterline shows serious 

signs of osmosis, the gelcoat must be completely 

removed. After cleaning, rinsing and drying,  

a layer of Variopox Injection resin may be applied 

as an adhesive layer, especially if the glass  

fibres are exposed on the surface. If in doubt 

seek advice from your dealer. After sanding five 

layers of IJmopox HB coating will provide good 

protection against osmosis. 

IJmopox är tvåkomponent epoxifärg med 
lågt lösningsmedelsinnehåll (hög andel 
epoxi), som är enkel att applicera med 
pensel, roller eller spruta. Följande är 
användningsområdena av dessa produkter:

Applikationer
Polyester – fyllande grundfärg för 
mikroporer  
Vittrad och gammal oxiderad polyester kan ha 

små hål i storlek med nålhuvuden, så kallad 

mikroporositet. Om ett mikroporöst substrat 

målas med en lack/täckfärg uppstår små 

bubblor i färgen; det är bäst att grundmåla 

gelcoaten med IJmopox ZF Primer 

IJmopox
produkter

IJmopox - serien:

• IJmopox ZF Primer
• IJmopox HB Coating
• IJmopox Förtunning
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When a polyester hull is submerged in water 

over a long period of time, blisters may form, 

called osmosis. After thoroughly degreasing 

and sanding, four layers of IJmopox HB coating 

offers enough protection to prevent osmosis. 

Steel or aluminium – primer for  
the prevention of corrosion
As an anti-corrosion primer IJmopox ZF primer  

is ideal for pre-treated steel and pre-treated  

aluminium. This primer prevents corrosion 

and works as an adhesion layer for intermediate 

layers such as IJmopox HB coating.

Wood – protection under  
the waterline
IJmopox HB Coating is suitable as a protective 

barrier under the waterline for different types  

of wood. IJmopox HB Coating is a high solids 

coating, with which rapidly film thickness can  

be built up.

17

Kuriosa: IJmopox betyder 
"epoxi från IJssel i Moordrecht"

Tips: I insjö och i Östersjön tillåts inte 
längre anti-fouling med koppar, lösningen 
är att endast måla botten med IJmopox 
HB Coating och efterbehandla med  Super 
DoubleCoat Paste Wax för en estetiskt 
tilltalande hållbar finish, bra glid genom 
vattnet och en lättskött yta. 16

16
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för att fylla dessa små hål och slitage i gelcoaten, 

före lackering med täckfärgen Double Coat.

Polyester – krackeleringar
Gammal polyester kan ha hårsprickor och 

sprickor; krackeleringar. Skadorna repareras 

genom uppfräsning och spackling med IJmofix 

Filler, eller:  pensla IJmopox ZF -primer och 

spackla in färgen med en  gummispackel för att 

fylla sprickorna. Nackdelen med den senare 

metoden är att sprickorna finns kvar under 

färgen och kan på sikt "printa" igenom 

täckfärgen Double Coat, om sprickorna 

fortsätter att röra på sig.

Polyester  - osmosis-reparation
Om polyester under vattenlinjen visar allvarliga 

tecken på osmosis måste gelcoaten tas bort 

helt, exempelvis genom hyvling med en 

GelPlane . Efter rengöring, sköljning 

(högtryckstvätt med ljummet vatten upprepade 

gånger) och  sedan torkning, appliceras ett 

flödigt lager Variopox Injektion på 

polyesterlaminatet och naken glasfiber. Efter 

slipning ger cirka fem lager IJmopox HB 

Coating (0,7 l/m2)  ett bra skydd mot osmosis. 

IJmopox products are low-solvent, 
two-component epoxy products that are 
easy to apply by brush, roller or spray. 
The following applications of this product 
are possible:

Applications
Polyester – filling primer for 
microporosity  
Weathered and old polyester can have small 

holes the size of pinheads, called microporosity. 

If a microporous substrate is coated, small bubbles 

arise in the paint. IJmopox ZF fills these small holes 

IJmopox
products

IJmopox - available as:

• IJmopox ZF Primer
• IJmopox HB Coating
• IJmopox Thinner 
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Polyester – under vattenlinjen i 
förebyggande syfte 
När ett polyesterskrov är nedsänkt i vatten 

under en längre tid kan det bildas blåsor, 

kallade osmosis. Efter noggrann avfettning 

och slipning erbjuder fyra lager (0,5 l/m2) av 

IJmopox HB Coating tillräckligt skydd för att 

förhindra osmosis. Om båten är helt ny 0,3 l/

m2 och om båten är i gott skick och nyare så 

räcker det med 0,4 l/m2.

Stål eller aluminium - primer för att 
förhindra korrosion
Som en korrosionsskyddande primer är 

IJmopox ZF primer idealisk för nytt 

obehandlat eller förbehandlat stål eller 

aluminium. Denna primer förhindrar korrosion 

och fungerar som ett vidhäftningsskikt för 

mellanlager som IJmopox HB Coating.

Trä - skydd under
vattenlinjen
IJmopox HB Coating är lämplig som 

skyddande barriär under vattenlinjen för olika 

träslag som förbehandlats med Variopox. 

IJmopox HB Coating är en 

beläggning med hög torrhalt, med vilken 

filmtjocklek kan byggas upp snabbt och 

effektivt med mycket hög täthet och styrka.

17
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IJmopox HB Coating

High quality epoxy coating with a high solids content. Steel and aluminium 

should be pre-treated first with IJmopox ZF primer. Pre-treat wood with Variopox 

injection resin. Suitable for the prevention or repair osmosis on polyester boats.

Features
• High solids • Can be applied at low tempertures • Long pot life

Additional information

Suitable for Polyester, wood, steel, aluminium and various composites 

Mixing ratio Base : hardener = 3 : 1 (volume)

Application temperature 5 to 25 ºC

Pot life 5 hours

Touch-dry after 2 hours

Next coat after 8 hours

Colours White, black or grey , RAL-colours on request

Spreading rate 5 to 12 m² per litre per coat

Thinner IJmopox thinner

Packaging Sets of 750 ml, 4 l and 20 l

IJmopox Felt Roller

Special Felt roller for applying IJmopox HB Coating or IJmopox ZF primer.

Features
• Professional roller • for a smooth finish

Additional information

Packaging Set of 2 pieces, box with 10 pieces 

• Exceptionell vidhäftning • Härdar även i låga temperaturer • Förebygger
korrosion

Övrig information
Lämplig för Polyester, stål, aluminium, komposit, ABS, PVC

Blandningsförhållande Bas : Härdare = 4 : 1 (volym) = 87 : 13 (vikt)

Appliceringstemperatur 5 till 25 ºC

Brukstid 8 timmar

Dammtorr 2 timmar

Övermålningsbar efter 15 timmar

Kulör Vit

Sträckförmåga 6 till 11 m² per liter (per lager) 

Löslig med IJmopox Förtunning

Förpackningsalternativ 400 ml sprayburk, 750 ml-set, 5 l-set och 20 l-set (för 
sprutappl.)

IJmopox Förtunning
Specialförtunning för IJmopox. Används för utspädning av IJmopox ZF -

Primer och IJmopox HB Coating. När IJmopox rollas eller penslas i olika 

miljöer kommer färgen att uppleves olika beroende på temperatur, sol eller 

vind. Färgen ska aldrig kännas svår att måla, det är målarens uppgift att 

späda med så mycket förtunning som krävs för att färgen ska kännas fin och 

enkel att applicera, och på så vis uppnå en god finish. Vid sprutapplicering 

späds färgen normalt sett med mer förtunning än när färgen appliceras med 

roller eller pensel. 

(Det är direkt olämpligt att ersätta IJmopox Förtunning med annan thinner 

avsedd för spädning av epoxi, och det är katastrofalt illa att späda Variopox 

eller Double Coat med IJmopox Förtunning.)

Dessutom är IJmopox Förtunning idealisk för rengöring av penslar, rollers 

och sprutpistoler som använts under appliceringen av IJmopox.

Övrig information

Förpackningsalternativ 500 ml, 1 l och 5 l

Produktöversikt
IJmopox ZF Primer
Tvåkomponent epoxiprimer för korrosionsskyddande beläggning på stål och 

aluminium. På grund av dess goda fyllande egenskaper används IJmopox ZF 

Primer även som grundfärg för polyesterytor/gelcoat med slitage och 

mikroporositet. Finns även i smart 2-k sprayburk, eller som standard 

för roller/pensel, eller justerad för sprutapplicering.
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IJmopox HB Coating
Epoxifärg av mycket hög kvalitet med hög (torr)halt av fasta ämnen, dvs 

mycket epoxi och lite lösningsmedel. Stål och aluminium bör förbehandlas 

först med IJmopox ZF primer. Förbehandla trä med Variopox. Lämplig för 

epoxibehandling av alla ytor under vattenlinjen, samt förebyggande eller 

reparation av osmosis på polyesterbåtar.

• Högsolid • Härdar även i låga temperaturer • Lång brukstid för blandad färg

Övrig information

Lämplig för Polyester, trä, stål, aluminium

Blandningsförhållande Bas : härdare = 3 : 1 (volym), 83 : 17 (vikt)

Appliceringstemperatur 5 till 25 ºC

Brukstid 5 timmar

Dammtorr efter 2 timmar

Övermålningsbar efter 8 timmar

Kulörer Vit, svart, grå. RAL-kulörer blandas på begäran i 4 l-set

Sträckförmåga 5 till 12 m² per liter (per lager)

Löslig med IJmopox Förtunning

Förpackningsalternativ 750 ml-set, 4 l-set och 20 l-set

IJmopox Filtroller
Filtroller med kort lugglängd för ekonomisk applicering med god 

finish. Denna roller är mycket prisvärd men erbjuder lägre 

byggkvalitet än vår dyrare filtrollers för Double Coat, båda rollers 

fungerar utmärkt för IJmopox. Double Coat filtroller finns i flera 

storlekar emedan IJmopox-rollern endast kommer i den lilla 

standardstorleken med 10 cm:s längd. Eftersom IJmopox-färgerna är 

tixotropa (tjocka/fyllande skyddsfärger som kan ge god skikttjocklek 

även på vertikala ytor) så innebär det att de inte flyter ut perfekt så 

som en täckfärg (Double Coat) gör. En lätt apelsinhud är alltså helt 

godtagbar när färgen rollas. För en bottenbehandling utgör 

apsinhud-finishen inget negativt (en lätt ojämnhet ger bättre glid 

genom vattnet än en perfekt slät yta), och när IJmopox-färgerna 

används som grundfärg före lack så ska de ju ändå slipas släta inför 

lackering.

Övrig information

Förpackning 2-pack, 10-pack

IJmopox ZF Primer

Anti corrosion two-component epoxy primer for steel and aluminium. Due to its 

good filling properties IJmopox ZF primer is also used for polyester surfaces with 

microporosity.

Features
• Excellent adhesion • Can be applied at low tempertures • Prevents corrosion 

Additional information

Suitable for Polyester, steel and aluminium and various composites

Mixing ratio Base : Hardener = 4 : 1 (volume)

Application temperature 5 to 25 ºC

Pot life 8 hours

Touch dry after 2 hours

Next coat after 15 hours

Colour White

Spreading rate 6 to 11 m² per litre per coat 

Thinner IJmopox thinner

Packaging Sets of 750 ml, 5 l and 20 l

IJmopox Thinner

Special thinner, which is to be used for diluting IJmopox ZF primer and IJmopox 

HB coating. Further, IJmopox Thinner is ideal for cleaning brushes, rollers and 

spray guns that were used during application.

Additional information

Packaging 500 ml, 1000 ml and 5 l

Product overview



20 21

use. The hardener component is critical for the 

characteristics of the final material after curing.

Wood – conservation
Because of its excellent water vapor impermeability 

epoxy resins provide wood good protection. Highly 

absorbent wood species can be pretreated with 

Variopox Injection resin. This product penetrates 

deep into the wood and contributes to a good 

preservation. Usually one layer of Variopox Injection 

resin is applied on wood before further coating. 

After bonding (with epoxy glue) or after another 

processing step one to two layers of Variopox 

Impregnating resin or Variopox universal resin are 

needed for complete preservation. Next you can 

paint the wood with a UV resistant, transparent  

or coloured Double Coat.

Wood – restoration
Wooden boats which after years have wood rot in 

some places may be repaired very effectively using 

epoxy resin. Remove the old damaged wood 

carefully until you reach good wood. It is important 

to let the surface dry completely. Next the wood is 

saturated with Variopox Injection resin, after which 

the original part is formed again with Variobond. 

If a large surface had to be removed, you can glue 

new wood to the existing wood as an alternative 

to Variobond. This new wood is preserved with 

Variopox injection resin. 

All surfaces – behind the panelling 
For the treatment of laminated glass fibres, bilges, 

sanitation areas, floors and areas behind the ship’s 

wood paneling we developed a Umulti-purpose 

epoxy coating. Variopox Rolcoating is a light  

thixotropic, solvent-free two-component coating. 

Variopox Rolcoating is easy to apply with a roller 

also suitable in poorly ventilated areas. Variopox 

Rolcoating is resistant to water, oil, grease, petrol 

and other chemicals. In order to achieve good 

adhesion to the substrate, it is necessary to pretreat 

steel and aluminium with IJmopox ZF primer. 

Porous surfaces are sealed best with Variopox 

Injection resin. When exposed to UV-radiation 

discoloration and chalking occurs.

Variopox filler
For all work, whether it is repair or new  

construction, a suitable Variopox filleris available. 

Each variety of filler has specific features and 

applications. The differences between the fillers 

relate primarily to their sandability, application 

features and grain size. Variopox Finishing filler  

is characterized by the high quality that can be 

achieved during application. The disadvantage of 

this filler putty is its poorer sandability. Variopox 

LG filler is excellent for working with a straight-

edge. After complete drying it can be sanded 

well, but it has a coarse structure. Because of 

these features Variopox LG filler is very well suited 

to equalize large surfaces above the water line. 

Variopox Filler has the best features of both. This 

makes it a general purpose filler which is suitable 

for large and small repairs.

Epoxihartser är extremt mångsidiga i 
sina applikationer. De används för 
konservering, restaurering, fyllning, 
efterbehandling, laminering och 
limning. Epoximaterial är oumbärliga i 
nybyggnation och för reparation och 
underhåll av båt, fartyg och skepp.

Eftersom epoxi inte innehåller lösningsmedel 

kan man använda dessa material på nästan alla 

ytor. Alla Variopox -material består av två 

komponenter som måste blandas omedelbart 

före användning. Härdarkomponenten är 

avgörande för egenskaperna hos det slutliga 

materialet efter härdning.

Variopox
Produkter

Variopox - serien:

• Variopox Injektion
• Variopox Impregnering
• Variopox Universal
• Variopox Rolcoating
• Variobond
• Variopox Filler
• Variopox Finishing filler
• Variopox LG filler
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Trä - konservering
På grund av dess utmärkta ogenomtränglighet 

mot vattenånga ger epoxiharts ett gott träskydd. 

Mycket absorberande träslag/trämaterial  

förbehandlas med Variopox Injektion. Denna 

produkt tränger in djupt i träet och bidrar till ett 

bra grundskydd. Vanligtvis appliceras först ett 

lager Variopox Injektion på trä innan vidare 

behandling med tjockare epoxi (Universal/

Imprengering). Efter alla nödvändiga 

sammanfogningar med Variobond av 

konstruktionens alla trädelar behövs ett till två 

lager Variopox Impregnering eller Variopox 

Universal för fullständig konservering. Därefter 

kan du måla träet med en UV -beständig, 

transparent eller färgad Double Coat.

Trä – restaurering
Träbåtar som efter några år har röta på vissa 

ställen kan repareras mycket effektivt med hjälp 

av epoxi. Ta försiktigt bort det gamla skadade 

virket tills du når bra trä. Det är viktigt att låta 

ytan torka helt. Därefter mättas det sugande 

virket med Variopox Injektion (använd en 

pensel). Återställ ytans form med Variobond. 

Om en stor yta måste tas bort kan du limma fast 

nytt nytt trä på det befintliga med Variobond. 

Detta nya virke måste grundas med Variopox 

Injektion.

Alla ytor - bakom paneler/dolda ytor 
För behandling av glasfiberlaminat, kölsvin, 

sanitetsutrymmen, golv och områden bakom 

fartygets träpanel, etc. har vi  utvecklat en lätt 

tixotrop lösningsmedelsfri epoxifärg, Variopox 

Rolcoating. Den är enkel att rolla och härdar 

utmärkt även i dåligt ventilerade utrymmen. 

Variopox Rolcoating är resistent mot vatten, olja, 

fett, bensin och andra kemikalier. För att uppnå 

god vidhäftning i underlaget är det nödvändigt 

att förbehandla stål och aluminium med IJmopox 

ZF primer. Porösa ytor förseglas bäst med 

Variopox Injektion. Vid exponering för UV-

strålning uppstår missfärgning och ytan kritar. 

Detta kan i viss mån avhjälpas med härdaren 

Variopox Topcoat XD för ytor som utsätts för 

mild UV-strålning. Rådfråga oss om materialval. 

Alltså, lösningsmedelfri färg som Rolcoating är 

för dolda ytor och Double Coat för synliga ytor.

Variopox-spackel-limpasta
De IJssel erbjuder en lång rad spackel och 

limpasta som var för sig har ett specifikt 

användningsområde och funktion. Välj rätt 

spackel för rätt yta, istället för att försöka 

blanda fram eget spackel ur: epoxiharts + 

fyllnadsämnen (mikroballonger) = sämre 

kvalitet, funktion och svårt att upprepa. Våra 

högkvalitativa spackel är följande fyra. 

Variopox Finishing Filler är ett finspackel som 

enkelt kan producera mycket fina släta resultat 

både under och ovan vattenlinjen. Variopox 

LG är ett lättviktsspackel för ytor ovan 

vattenlinjen utmärkt för bredspackling på stora 

ytor och skarvar eftersom det är moussigt 

(fylligt), men det ger en grov struktur som 

behöver efterspacklas med Finishing Filler. 

Variopox Filler är ett grovspackel med goda 

fyllande egenskaper och är som ett mellanting 

mellan LG och Finishing Filler, dessutom är 

Filler något mer lättslipat än sina syskon. 

Epoxy resins are extremely versatile  
in their applications. They are used  
for preservation, restoration, filling, 
finishing, laminating and bonding. 
Epoxy materials are indispensible in  
the new construction and for the repair 
and maintenance of ships and yachts. 

Applications
As epoxy materials do not contain solvents, one 

can use these materials for nearly all surfaces.  

All Variopox materials consist of two components 

that must be mixed together immediately before 

Variopox
Products

Variopox - available as:

• Variopox Injection resin
• Variopox Impregnating resin
• Variopox Universal resin 
• Variopox Rolcoating
• Variobond
• Variopox Filler
• Variopox Finishing filler
• Variopox LG filler
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Alla ytor – nya konstruktioner och 
helrenovering
När du måste bearbeta ett helst skrov med 

spackel är det bäst att använda en kombination 

av spackel för optimalt resultat. Efter 

applicering av flera lager Variopox LG måste 

detta lättviktsspackel slipas slät och till rätt 

form. För att uppnå en helt slät yta är det 

fördelaktigt att spackla hela ytan även med 

finspacklet Variopox Finishing Filler. Efter 

finslipning av ytan måste ytan förseglas med 

minst ett lager IJmopox. Vi rekommenderar att 

du använder så lite spackel som möjligt under 

vattenlinjen. 

Betänk att flytande epoxi och limpasta endast 

fäster på gelocat slipad med P60, epoxispackel 

fäster på gelcoat slipat med P80. 

Polyesterlaminat erbjuder bättre vidhäftning 

och det räcker med P120-slipning för epoxi att 

fästa.

Betänk även att epoxi (Variopox) har upp till tio 

gånger så hög vidhäftningsförmåga, styrka än 

polyester, dessutom krymper eller spricker ej 

epoxi över tid så som polyesterspackel 

tenderar att göra. Alltså, renovera gamla 

objekt med epoxi, inte med polyester.

Variobond är en limpasta som är helt tixotrop, 
den är som majonnäs i känslan och därför 
mycket enkel att forma och bygga. Den är så 
tjock att den inte kan "glida undan" utan 
stannar tvärt där du lägger an den. Använd 
Variobond antingen som ett spackel eller som 
ett konstruktionslim. Variobond är den 
starkaste och tätaste produken i sortimentert.

Alla ytor – småreparationer
Variopox Filler fungerar bäst för att reparera 

små punktskador samt för att fylla hål. Variopox 

Filler finns i en liten förpackningsstorlek (1 kg-

set), är mycket lättarbetat och lättslipat (för att 

vara ett epoxispackel). Reparationer under och 

ovan vattenlinjen kan utföras med Variopox 

Filler.

Alla ytor – stora reparationer
Större reparationer kan effektivt utföras med 

Variopox Filler. För att uppnå optimal livslängd 

rekommenderar vi att du alltid behandlar de 

reparerade områdena med IJmopox efter 

fyllning. Detta är ofta också nödvändigt för 

små reparationer. 
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Variopox Injection Resin

A high-quality two-component primer. Used as the first layer on porous surfaces, 

including under the waterline. Contains no solvents.

Features
• Easy to apply • Highly water resistant • Improves adhesion of Variopox

Impregnating resin, Variobond, IJmopox HB Coating, etc.

Additional information

Suitable for Polyester, wood and woodcore 

Mixing ratio Base : hardener = 2 : 1 (by weight)

Application temperature 15 to 25 ºC

Pot life 30 minutes

Touch-dry after 6 hours

Next coat after 24 hours

Spreading rate 4 to 8 m² per kg per layer 

Packaging Sets of 750 ml and 7½ kg

Variopox Impregnating Resin 

High-quality two-component epoxy system. To be used as a resin for bonding, 

preserving and laminating. Contains no solvents.

Features
• Easy to apply • Highly water resistant • Can be recoated with IJmopox  

HB Coating or Double Coat.

Additional information

Suitable for Polyester, wood and woodcore 

Mixing ratio Base : hardener = 2 : 1 (by weight)

Application temperature 15 to 25 ºC

Pot life 20 minutes

Touch-dry after 4 hours

Next coat after 24 hours

Spreading rate 6 to 8 m² per litre per layer 

Packaging Sets of 750 ml and 7½ kg

Product overview
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All surfaces – new construction and 
complete renovation
When you have to smooth out the whole hull  

or a very large repair must be filled, it is then best 

to use a combination of fillers. After the application 

of several layers of Variopox LG filler, the filler must 

be sanded smooth and in shape. In order to 

achieve a smooth surface, Variopox Finishing filler 

can be used as the last filler layer. After buffing 

the surface must be finished with a layer of 

IJmopox HB Coating. We recommend you use as 

little filler as possible under the waterline. 

All surfaces – small repairs
Variopox Filler works best for repairing minor 

damages or the filling of small holes. Variopox 

Filler is available in a small pack size, has excellent 

application features and can be sanded well. 

Repairs under and above the water line can be 

made with Variopox filler putty.

All surfaces – large repairs
Larger repairs can be effectively carried out with 

Variopox Filler. To achieve an optimum operating 

life we recommend that you always treat the 

repaired areas with IJmopox HB Coating after filling. 

This is often necessary for small repairs as well. 
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• Enkel att applicera • Betydligt tunnare än lamineringsepoxi • Hög

motståndskraft mot vatten • Förbättrar vidhäftningen för Filler/LG/

Finishing Filler/Variobond, samt Universal, Impregnering och IJmopox

HB Coating

Övrig information
Lämplig för Polyester, trä, träkärna+laminat, betong

Blandningsförhållande Bas : härdare = 2 : 1 (i vikt), dvs 67 : 33 (i viktprocent)

Appliceringstemperatur 15 till 25 ºC

Brukstid 30 minuter

Dammtorr efter 6 timmar

Övermålningsbar efter 24 timmar

Sträckförmåga 4 till 8 m² per kg (per lager) 

Förpackningsalternativ 750 ml-set och 7½ kg-set

Variopox Impregnering
Tvåkomponents epoxi av hög kvalitet. Används som lamineringsharts för 

att limma,  för konservering och laminering med glasfiber eller kolfiberväv. 

Innehåller inga lösningsmedel.

• Enkel att applicera • Tixotrop; tjock epoxi för rejält starka och tjocka

laminat • Hög vattenbeständighet • Kan övermålas med IJmopox HB

Coating eller Double Coat.

Övrig information

Lämplig för Polyester, trä, träkärna med epoxilaminat

Blandningsförhållande Bas : härdare = 2 : 1 (i vikt)
Appliceringstemperatur 15 till 25 ºC
Brukstid 20 minuter
Dammtorr efter 4 timmar

Övermålningsbar efter 24 timmar
Sträckförmåga 6 till 8 m² per liter (per lager) 
Förpackningsalternativ 750 ml-set, 7½ kg-set, 60 kg-set

Produktöversikt 
Variopox Injektion

En tvåkomponents epoxiprimer av hög kvalitet. Används som det första lagret 

på porösa ytor (trä, glasfiberlaminat, betong, fiberkomposit), inklusive ytor under 

vattenlinjen. Innehåller inga lösningsmedel.
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Variopox Rolcoating

Multi-purpose two-component epoxy coating. Used as a coating for various 

applications such as floors, tanks and in the engine room. Contains no solvents.

Features
• Excellent adhesion • Easy to apply with brush or roller • Highly water  

resistant – good levellings

Additional information

Suitable for Polyester, wood, steel, aluminium und woodcore 

Mixing ratio Base : hardener = 4 : 1 (by weight)

Application temperature 15 to 25 ºC

Pot life 30 minutes

Touch-dry after 4 hours

Next coat after 24 hours

Colours Light grey

Spreading rate 6 to 8 m² per litre per layer  

Packaging Sets of 750 ml or 5 kg

Variopox Filler 

Two-component epoxy filler. For small repairs, also under the waterline.  

Contains no solvents.  

Features
• Excellent adhesion • Easy to apply • Highly water resistant 

Additional information

Suitable for Polyester, wood, steel, aluminium and various synthetics 

Mixing ratio Base : hardener = 2 : 1 (by weight or volume) 

Application temperature 15 to 25 ºC

Pot life 30 minutes

Touch-dry after 2 hours

Next coat after 48 hours

Colours Light green 

Spreading rate Depending on application 

Packaging Sets of 1000g. and 5 kg

Variopox Universal
Epoxi för laminering, limning och konservering. Tunnare än Variopox 

Impregnering och flyter ut mycket väl. Ett bra val för tunnare och finare 

laminat. Innehåller inga lösningsmedel. En praktisk uppsättning med två 

doseringspumpar säljs separat.

• Enkel att rolla eller pensla • Hög vattentäthet • Kan övermålas med

IJmopox HB Coating eller Double Coat.

Övrig information
Lämplig för Polyester, trä, träkärna + epoxilaminat

Blandningsförhållande Bas : härdare = 2 : 1 (i vikt och voylm), dvs 67 : 33 

Appliceringstemperatur 15 till 25 ºC

Brukstid 20 minuter

Dammtorr efter 4 timmar

Övermålningsbar efter 24 timmar

Sträckförmåga 6 till 8 m² per liter (per lager)

Förpackningsalternativ 1500 ml-set och 7,5 l-set

Variobond / Variobond Flex
Droppfri/tixotrop limpasta av epoxi. För permanent limning/

sammangfogning och fyllning av diverse material. Lösningsmedelsfri. 

Finns i smart tvåkomponent-tub i mahognybrun för konstruktioner i mörka 

träslag, samt färglös i större förpackningar. Variobond stannar där du 

lägger den; glider ej undan, sjunker ej, rör sig ej - är som majonäs i 

konsistensen. För sammanfogning av material med dålig passform, för 

hålkälsfogar, montering, däcksfyllnad samt under vattenlinjen. Finns även 

som Flex med flexibla egenskaper för köl/däck-montering.

Övrig information
Lämplig för Polyester, trä, stål, aluminium och andra syntetiska mat.

Blandningsförhållande Bas : härdare = 2 : 1 (i vikt eller volym) 

Appliceringstemperatur 15 till 25 ºC

Bruktstid 40 minuter

Dammtorr efter 2 timmar

Övermålningsbar efter 24 timmar

Kulörer Semitransparent eller mahognybrun

Sträckförmåga Beror på appliceringen

Förpackningsalternativ 180 ml-tub, 1 kg-set och 7,5 kg-set, Flex: 1500 g-set
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Variopox Rolcoating
Lösningsmedelsfri epoxifärg för målning på ytor undan UV-strålning, dolda 

ytor: kölsvin, bakom paneler, stuvfack, motorrum, tankar, samt betonggolv. 

Härdaren kan ersättas med Variopox Topcoat XD härdare för ökat skydd 

mot UV-strålning vid användning på exempelvis golvytor med vis utsatthet 

för UV-strålning (exempelvis golvytor nära fönster).

• Utmärkt vidhäftning • Enkel att applicera med roller eller pensel och ger

en fin blank finish • Hög vattenbeständighet • Flyter ut mycket väl

Övrig information
Lämplig för Polyester, trä och epoxilaminat, stål, alu., betong, etc.

Blandningsförhållande Bas : härdare = 4 : 1 (i vikt)

Appliceringstemperatur 15 till 25 ºC

Brukstid 30 minuter

Dammtorr efter 4 timmar

Övermålningsbar efter 24 timmar

Kulörer Ljusgrå, RAL-kulörer blandas på begäran i 5 kg-set

Sträckförmåga 2 till 8 m² per liter (per lager) 

Förpackningsalternativ 750 ml-set eller 5 kg-set

Variopox Filler
Epoxispackel för stora eller små lagningar ovan eller under 
vattenlinjen. Mycket goda fyllande egenskaper. Lättslipat för att vara 
ett epoxispackel. Konsistensen är som jordnötssmör. Även i 
versionen Variopox Rapid Filler för snabb härdning, lämpligt i 
miljöer där det är kallt om natten (endast ovan vattenlinjen).

• Utmärkt vidhäftningsförmåga • Enkel att applicera • Mycket vattentålig

Övrig information
Lämplig för Polyester, trä, stål, aluminium, och diverse syntetmat.

Blandningsförhållande Bas : härdare = 2 : 1 (i vikt eller volym) 
Appliceringstemperatur 15 till 25 ºC
Brukstid 30 minuter
Dammtorr efter 2 timmar

Övermålningsbar efter 48 timmar
Kulör Ljusgrön

Sträckförmåga Beror på applikationen

Förpackningsalternativ 1 kg-set, 5 kg-set

Variopox Universal Resin

A universal two-component epoxy system. Used as a universal system for 

bodning, preserving and laminating. Contains no solvents. A practical set with 

two small dosing pumps is sold separately.

Features
• Easy to apply • Highly water resistant • Can be recoated with IJmopox 

HB Coating or Double Coat.

Additional information

Suitable for Polyester, wood and woodcore 

Mixing ratio Base : hardener = 2 : 1 (by weight or volume) 

Application temperature 15 to 25 ºC

Pot life 20 minutes

Touch-dry after 4 hours

Next coat after 24 hours

Spreading rate 6 to 8 m² per litre per layer

Packaging Sets of 1500 ml and 7500 ml

Variobond

Drip-free two-component epoxy resin. For the permanent bonding of various 

materials. Contains no solvents.

Features
• Excellent adhesion • Easy to apply • Highly water resistant

Additional information

Suitable for Polyester, wood, steel, aluminium and various synthetics

Mixing ratio Base : hardener = 2 : 1 (by weight or volume) 

Application temperature 15 to 25 ºC

Pot life 40 minutes

Touch-dry after 2 hours

Next coat after 24 hours

Colours Opal or mahagony

Spreading rate Depending on application

Packaging 265 ml. carttridge, sets of 1000g. and 7½ kg
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Variopox Finishing Filler
Finspackel av epoxi för grunda spacklingsarbeten under vattenlinjen eller 

som finspackel på ytor ovan vattenlinjen, exempelvis på ytor som 

bredspacklats med Variopox LG. Finishing Filler kan producera en mycket 

fin finish och kan övermålas med Double Coat. Konsistensen är lösare än 

Variopox Filler och den är hårdare att slipa.

• Utmärkt vidhäftningsförmåga • Enkel att applicera • Mycket hög vattentålighet

Övrig information

Lämplig för Polyester, trä, stål, aluminium, och diverse syntetmat.

Blandningsförhållande Bas : härdare = 2 : 1 (i vikt eller volym) 

Appliceringstemperatur 15 till 25 ºC
Brukstid 30 minuter
Dammtorr efter 2 timmar

Övermålningsbar efter 48 timmar
Kulör Ljusbeige

Sträckförmåga Beroende på applikation

Förpackningsalternativ 180 ml-tub, 5 kg-set

Variopox LG Filler
Lättviktsspackel av epoxi för bredspackling av stora ytor och skarvar, 
exempelvis svetsskarvar. Lättviktsspackel är mycket moussigt och voluminöst 
i konsistensen vilket gör det enkelt att applicera med en stor bred spackel 
över stora ytor. Efterspackling med Finishing Filler kan behövas för att fylla 
LGs porösa yta. Använd LG endast ovan vattenlinjen.

• Utmärkt vidhäftningsförmåga • Enkel att applicera • Hög vattentålighet

Övig information

Lämplig för Polyester, trä, stål, aluminium, och diverse syntetmat.

Blandningsförhållande Bas : härdare = 2 : 1 (i vikt eller volym) 

Appliceringstemperatur 15 till 25 ºC
Brukstid 30 minuter
Dammtorr efter 2 timmar

Övermålningsbar efter 48 timmar
Kulör Ljusgrå

Sträckförmåga Beror på applikationen

Förpackningsalternativ 5 l-set och 10 l-set

Variopox Twill Fabric

A special fabric of glass fibre to make an epoxy laminate.

Features
• Easy to apply with Variopox Impregnating resin or Variopox Universal resin

• Can be recoated with IJmopox HB Coating, Double Coat, etc.

Additional information

Suitable for Polyester and wood, reinforcing various surfaces

Weight 160 or 280 g/m²

Packaging 1, 5 or 20 m² 

Variopox Glassfibre Tape

A fabric tape for the reinforcement of corner joints, applied with or  

without Variobond. 

Features
• Easy to apply with Variopox Impregnating resin or Variopox Universal resin

• Can be coated with IJmopox HB Coating, Double Coat, etc

Additional information

Suitable for Wood, strengthening various corner joints, edges

Weight 260 g/m²

Packaging 5 or 20 metre rolls, 10 cm width

Variopox Nylon Roller 

Specially selected nylon roller for the application of Variopox Impregnating resin, 

Variopox Universal resin or Variopox Rolcoating.

Features
• Professional roller • Provides a smooth finish 

Additional information

Packaging Set with 2 pieces, box with 10 pieces
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Variopox Finishing Filler 

Two component epoxy filler. Recommended as final filler and for minor repairs 

under the water line. Contains no solvents.

Features
• Excellent adhesion • Easy to apply • Highly water resistant

Additional information

Suitable for Polyester, wood, steel, aluminium and various synthetics

Mixing ratio Base : hardener = 2 : 1 (by weight or volume) 

Application temperature 15 to 25 ºC

Open time 30 minutes

Touch-dry after 2 hours

Next coat after 48 hours

Colours Cream

Spreading rate Depending on application

Packaging 265 ml cartidge, sets of 5 kg

Variopox LG Filler 

Two-component epoxy lightweight putty. To use as a filler. Contains no solvents.

Features
• Excellent adhesion • Easy to apply • Highly water resistant • Easy to sand 

Additional information

Suitable for Polyester, wood, steel, aluminium and various synthetics

Mixing ratio Base : hardener = 2 : 1 (by weight or volume) 

Application temperature 15 to 25 ºC

Pot life 30 minutes

Touch-dry after 2 hours

Next coat after 48 hours

Colours Light grey

Spreading rate Depending on application

Packaging Sets of 5 litres

Variopox Glasfiberväv
Speciell glasfiberväv för epoxi.

• Enkel att applicera med Variopox Impregnering eller Variopox Universal

• Kan övermålas med IJmopox HB Coating eller Double Coat

Övrig information

Lämplig för Polyester, trä, förstärkning av diverse material

Vikt 160 eller 280 g/m² 

Förpackningsalternativ 1, 5, 20, 50, 100 m² 

Variopox Glasfiberband
Glasfiberband av fin väv för epoxi vid applikationer för förstärkning av små 
ytor, hörnskarvar, som exempelvis först kan ha fyllts med Variobond för att 
producera rätt form.

Övrig information

Lämplig för Polyester, trä, förstärkning av diverse material

Vikt 260 g/m² 

Förpackningsalternativ 10 cm:s bredd på rulle om 5 m eller 20 m

Variopox Nylon Roller
Speciellt utvald roller för hög skikttjocklek vid applicering av lösningsmedelsfri 

epoxi, så som Variopox Imprengering, Universal eller Rolcoating.

• Proffesionell roller • Ger en fin yta

Övrig information
Förpackningsalternativ 2-pack eller 10-pack

• Enkel att applicera med Variopox Impregnering eller Variopox Universal

• Kan övermålas med IJmopox HB Coating eller Double Coat
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then be completed using Poltix Super filler (grey) 

or IJmofix (white).

Polyester – repairing scratches 
and cracks
Through stress on one point small cracks can 

arise in the polyester gelcoat in certain places. 

These are best sanded and then filled with the 

fine, white IJmofix filler. If it is not possible to 

sand out this damage one can also use IJmopox 

ZF primer for the repair. Using a rubber spatula 

or squeegee, rub the IJmopox ZF primer into the 

damaged area. In both cases this creates a good 

basis for further application with Double Coat.

Polyester – repair with poltix 
laminating resin
A small or large hole in a polyester boat can 

be easily filled with the help of Poltix Laminating 

resin in combination with a Poltix Glassmat.

If the fibres and polyester resin have separated 

from one another through damage, it is called 

delamination. When repairing, these areas 

must be removed. Then, with the help of Poltix 

materials, one can again build up a “healthy” 

piece of polyester laminate. Minor repairs can be 

carried out with the Poltix repair set, a practical 

set consisting of resin, glass mat, spatula and 

mixing cup.

Poltix är en serie produkter av 
omättad polyester för produktion av 
plugg, form och glasfiberprodukter, 
samt för reparation av detsamma.

Applikationer
Polyester och stål – småreparationer
Mindre skador på en båt kan enkelt repareras 

med Poltix. Om det är mindre skada, eller om 

små hål måste fyllas, fungerar Poltix 

Glasfiberspackel bra, som innehåller glasfibrer 

som förstärker ytan bredvid fyllningen. 

Reparationen kan sedan finspacklas med 

IJmofix Filler.

Poltix
Produkter

Poltix - serien:

• Poltix Reparationskit
• Poltix Laminering
• Poltix Glasfiberspackel
• Poltix Superspackel
• IJmofix Filler 
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Polyester – reparera repor och 
sprickor
Genom påfrestningar på en punkt kan små 

sprickor uppstå i polyester-gelcoat på vissa 

ställen. Dessa fräses ur, och/eller slipas och 

fylls sedan med det fina, vita spacklet IJmofix 

Filler. Om det inte är möjligt att slipa ut denna 

skada kan man också använda IJmopox ZF -

primer för reparationen, gnid sedan in 

IJmopox ZF primern med en gummispatel i 

det skadade området. I båda fallen skapar 

detta en bra grund för ytterligare applicering 

med Double Coat. Det är säkrast att fräsa ur 

sprickan och spackla om det är möjligt, 

eftersom sprickbildningen då har stoppats helt 

och hållet på djupet, vilket minskar risken för 

att sprickan ska kunna vidareutvecklas över tid 

under färgsystemet.

Polyester – reparationer genom 
laminering med glasfiber
Ett litet eller stort hål i en polyesterbåt kan 

enkelt fyllas med hjälp av Poltix 

lamineringsharts i kombination med en Poltix 

Glassfiber (hackad glasfiber i form av en matta, 

i varierande vikter).

Om de gamla glasfibrerna och polyesterharts 

har separerats från varandra genom skada 

kallas detta delaminering. Vid reparation 

måste dessa områden tas bort. Med hjälp av 

Poltix kan man sedan åter bygga upp en 

”hälsosam” bit polyesterlaminat. Mindre 

reparationer kan utföras med Poltix 

Reparationskit, en praktisk uppsättning 

bestående av harts, glasmatta, spatel och 

blandningskopp.

Under the generic brandname Poltix 
De IJssel Coatings offers a range 
of products based on unsaturated 
polyester resin.

Applications
Polyester and steel – small repairs
Minor damages to a boat can easily be repaired 

with Poltix fillers. If it is minor damage, or if small 

holes must be filled, then Poltix Fibrefiller works 

well. This filler contains glass fibres that reinforce 

the surface next to the filling. The repair can 

Poltix
Products

Poltix - available as:

• Poltix Repair Set
• Poltix Laminating Resin
• Poltix Fibre Filler
• Poltix Super Filler
• IJmofix Filler Putty
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Poltix Fibre Filler  

A filler with fiberglass reinforced polyester. Excellent for repairing large holes in 

polyester boats, tanks, caravans, spoilers etc.

Features
• Fast curing • Minimal shrinking • To be finished with Poltix Super filler or IJmofix 

Additional information

Suitable for Polyester, wood and steel

Mixing ratio Base : hardener = 100 : 3 (by weight)

Application temperature 15 to 25 ºC

Pot life 6 minutes

Touch-dry after 10 minutes

Next coat after 24 hours

Colours Yellow

Spreading rate Depending on application

Packaging Sets of 500 and 1000g

Poltix Super Filler  

Multi purpose polyester filler for general use. Excellent for repairing polyester 

boats, tanks, caravans, spoilers etc.

Features
• Fast curing • Minimal shrinking • An be overpainted with various coating  

systems • Fast and easy to sand. 

Additional information

Suitable for Polyester, wood, steel and diverse synthetics

Mixing ratio Base : hardener = 100 : 2 (by weight)

Application temperature 15 to 25 ºC

Pot life 6 minutes

Touch-dry after 10 minutes

Next coat after 24 hours

Colours Grey 

Spreading rate Dependent on application 

Packaging Sets of 500 and 1500g

• Snabbhärdande • Minimal krymp • God vidhäftning

Övrig information

Lämplig för Polyester, stål och diverse polymerer

Blandningsförhållande Bas : härdare = 100 : 1 (i vikt)

Appliceringstemperatur 15 till 25 ºC

Brukstid 15 minuter

Dammtorr efter 25 minuter

Övermålningsbar efter 24 timmar

Sträckförmåga Beroende på applikation

Förpackningsalternativ 250 ml-set inkl glasfiber, blandningskopp och spatel

Poltix lamineringsharts
Ett universellt polyesterharts med tixotropa egenskaper (tjock och kan bygga 

god skikttjocklek utan att rinna). I kombination med 

glasfiberarmeringsmaterial lämpligt för reparation av polyesterprodukter, 

som båtar, tankar, spoilers etc.

• Snabbhärdande • Utmärkt i kombination med glasfiber

Övrig information

Polyester

Bas : härdare = 100 : 2 (i vikt), dvs tillsätt 2 % härdare

15 till 25 ºC

15 minuter

25 minuter

24 timmar
Semi-transparent

Beroende på applikation

750 ml-set med härdare, större förp. och  på 220 l:s fat

Produktöversikt
Poltix Reparationskit
Litet kit innehållande tixotropt polyesterharts i ISO-kvalitet samt 

peroxidhärdare, 30x30 cm glasfiber, blandkopp och spatel. Utmärkt för 

småreparationer på glasfiberprodukter, tankar, husvagnar, spoilers, etc.

Lämplig för

Blandningsförhållande

Appliceringstemperatur

Brukstid

Dammtorr efter

Övermålningsbar efter

Sträckförmåga

Förpackningsalternativ

kulör

Polyesterns härdare är en peroxid, exempelvis Butanox M-50 Peroxide 
eller Poltix MEKP. 
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Poltix Glasfiberspackel 
Spackel med hackad glasfiber. Utmärkt för större reparationer av hål i båt, 

tank, husbil, spoilers, etc. 

• Snabbhärdande • Minimal krym • Bör efterspacklas med Poltix Superspackel 
eller IJmofix Filler för en fin och slät finish 

Övrig information

Polyester, trä, stål

Bas : härdare = 100 : 3 (i vikt), dvs tillsätt 3 % härdare

15 till 25 ºC

6 minuter

10 minuter
2 timmar

Gul

Beroende på applikation

500 g-set, 1 kg-set, 2,5 kg-set, 20 kg-set

Poltix Superspackel 
Flerfunktions polyesterfyllmedel för allmänt bruk. Utmärkt för reparation 

av polyesterbåtar, tankar, husvagnar, spoilers etc.

• Snabbhärdande • Minimal krymp • Kan övermålas med de flesta

sorters färgsystem • Snabb och enkel att slipa

Övrig information
Polyester, trä, stål och diverse syntetiska material

Bas : härdare = 100 : 2 (i vikt), dvs tillsätt 2 % härdare

15 till 25 ºC

6 minuter

10 minuter
60 minuter

Grå 

Beroende på applikation

500 g-set och 1500 g-set, 5 kg-set och 25 kg-set

Poltix Repair Set

Repair kit consisting of polyester resin with hardener, a glass mat, a mixing cup and

spatula. Excellent for small repairs of polyester boats, tanks, caravans, spoilers etc.

Features
• Fast curing • Minimal shrinking • Good adhesion 

Additional information

Suitable for Polyester, steel and various polymers

Mixing ratio Base : hardener = 100 : 1 (by weight)

Application temperature 15 to 25 ºC

Potlife 15 minutes

Touch-dry after 25 minutes

Next coat after 24 hours

Spreading rate Depending on application

Packaging Sets of 250 ml including glass mat and hardener 

Poltix Laminating Resin

A universal polyester resin. In combination with glass fibre reinforcement material 

suitable for the repair of polyester products, such as boats, tanks, spoilers, etc.

Features
• Fast curing • Excellent in combination with glass fibre 

Additional information

Suitable for Polyester

Mixing ratio Base : hardener = 100 : 2 (by weight)

Application temperature 15 to 25 ºC

Pot life 15 minutes

Touch-dry after 25 minutes

Next coat after 24 hours

Colours Semi-transparent

Spreading rate Depending on application

Packaging Sets of 750 ml

Product overview

Lämplig för

Blandningsförhållande

Appliceringstemperatur

Brukstid

Dammtorr efter

Övermålningsbar efter

Sträckförmåga

Förpackningsalternativ

Kulör

Lämplig för
Blandningsförhållande

Appliceringstemperatur

Brukstid
Dammtorr efter
Övermålningsbar efter

Sträckförmåga

Förpackningsalternativ

Kulör
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PRODUCT OVERZICHT

Poltix Brush

Brush for one-time use for the application of Poltix laminating resin. Also  

suitable for the application of Double Coat, IJmopox or Variopox products.

Features
• Handle is not painted • For single use, but can also be cleaned

Additional information

Suitable for Polyester, epoxy or polyurethane

Width 1, 2 or 3 inch

Packaging 12 brushes

IJmofix Filler
Fint vitt polyesterbaserat finspackel. IJmofix är utvecklat specifikt vid 

lackering med ljusa nyanser av Double Coat. Mycket enkel att arbeta med 

och ger en mycket fin och slät finish. Idealisk för små gelcoatreparationer. 

Betydligt enklare att använda än ett klassiskt "gelcoatspackel".

• Snabbhärdande • Minimal krymp • Kan övermålas med de flesta sorters

färgsystem • Snabb och enkel att slipa

Övrig information

15 till 25 ºC

6 minuter

10 minuter
60 minuter

Vit

Beroende på applikation

500 g-set, 1500 g-set, 5 kg-set

Poltix Glasfibermatta
En pulverbunden glasfibermatta med hackad glasfiber, för tillverkning av 

laminat i kombination med Poltix lamineringsharts.

• Enkel att forma • Kompatibel med Poltix Lamineringsharts

Övrig information
Lämplig för Polyester

Vikter 225, 300 or 450 gram/m² 

Förpackningsalternativ 1, 5, 50 m², 450gx45kg, 300 gx45kg, 225gx35kg 

Polyester, trä, stål och diverse syntetiska material

Bas : härdare = 100 : 2 (i vikt), dvs tillsätt 2 % härdare

Lämplig för
Blandningsförhållande

Appliceringstemperatur

Brukstid
Dammtorr efter
Övermålningsbar efter

Sträckförmåga

Förpackningsalternativ

Kulör
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PRODUCT OVERZICHT

Poltix Pensel
Engångspenslar med träskaft för Poltix och Variopox. 75 mm är idealisk 

för att stampa ned glasfiber vid laminering med Poltix eller Variopox. 

75 mm och 50 mm är idealisk för grundstrykning på trä med Variopox 

Injektion. 25 mm är idealisk för trånga ytor där rollern inte kommer åt, 

exempelvis vid grundmålning med IJmopox ZF Primer och HB Coating.

• Omålade skaft • Ekonomiska engångspenslar av god kvalitet och
hög kapacitet; bra, mediumstyv och riklig borst

Övrig information
Lämplig för Polyester, epoxi och polyuretan

Bredd 25 mm, 50 mm, 75 mm

Förpackningsalternativ styckvis eller 12-pack

IJmofix

Fine polyester-based filler as finishing filler. IJmofix is developed specifically when 

recoating with with light shades of Double Coat.

Features
• Fast curing • Minimal shrinking • Can be overpainted with various coating 

systems • Fast and easy to sand

Additional information

Suitable for Polyester, wood, steel and diverse synthetics 

Mixing ratio Base : hardener = 100 : 2 (by weight)

Application temperature 15 to 25 ºC

Pot life 6 minutes

Touch-dry after 10 minutes

Next coat after 24 hours

Colours White

Spreading rate Dependent on application

Packaging Sets with 500 and 1500g

Poltix Glass Mat

A powder-bound glass mat for the production of laminates in combination with 

Poltix laminating resin.

Features
• Easy to model • Compatible with Poltix laminating resin

Additional information

Suitable for Polyester

Weight 225, 300 or 450 gram/m²

Packaging 1 or 5 m²
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repaired or used fillers, then we recommend 

two to three layers of Double Coat. It is advisable 

to touch-up repaired spots first with IJmopox ZF 

primer or IJmopox HB Coating. For small repaired 

spots a touch-up with Double Coat is sufficient. 

Microporosity and crackle in the gelcoat must 

always be pre-treated with IJmopox ZF primer  

or IJmopox HB coating before being coated with 

Double Coat.

Steel – perfect finish
Double Coat is used in two-component coating 

system for steel. Three layers of Double Coat 

applied in combination with IJmopox ZF primer 

and IJmopox HB Coating offer enough protection 

and will result in a finish with high scratch  

resistance and exceptionally good gloss and 

colour retention.

Wood – finish in colour or  
transparent with double coat
Wood can be coated with the Double Coat  

system in colour, as transparent varnish or 

Karaat. Dilute the first two layers with 10% to 

15% Double Coat Brush thinner and sand well 

between the layers. 

Alternatively, one can also opt for one layer of 

Variopox injection resin. The wood grain texture 

is thus filled faster. Next, apply four to five layers 

of Double Coat as colour, transparent or Karaat 

to achieve a good filling and high gloss result. 

If you wish to paint an interior with a transparent 

varnish, you can opt for Double Coat Cabin Varnish.

All surfaces - double coat antislip
Sometimes one may want to make ship decks, 

footbridges or stairs slip-resistant. Double Coat 

antislip powder is easy to add to Double Coat. 

After mixing, you can apply the paint directly 

with a roller and thus to achieve a beautiful,  

uniform non-slip surface. After complete curing  

a safe walking surface is the result. 

Variopox – uv protection
Because epoxy resin is not resistant to the influence 

of direct sunlight, a finish with Double Coat 

improves the durability of the paintsystem  

considerably. Variopox resins can be painted with 

Double Coat in colour or with Double Coat 

Karaat. A frequently occurring problem with 

epoxy resin is a greasy surface layer. These must 

be removed with water and cleaning vinegar  

and then sanded with 180 grit paper. The epoxy 

substrate must be fully cured and should be  

at least two weeks old before the Double Coat 

system can be applied.

De IJssel Coatings Norden erbjuder 
med Double Coat marknadens 
största utbud och det mest 
eftertraktade täckfärgssystemet för 
lackering av båtar.

Applikationer
Polyester – färgsystem 
Double Coat kan appliceras direkt på polyester 

utan grundfärg. Endast ytberedning genom 

tvätt, avfettning och slipning krävs. Måla helst 

tre lager för korrekt UV-skydd för oöverträffad 

långvarig hållbarhet i glans och kulör. Två lager 

räcker för ytor som förvaras skyddat.

DOUBLE COAT
Produkter

Double Coat - serien:

• Double Coat
• Double Coat Dubbel UV
• Double Coat Karat
• Double Coat Anti Slip
• Double Coat Cabin Varnish
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Double Coat varianter:
o 008 - transparent högblank, halvblank, 

matt
o 088 - transparent högblank för 

sprutapplicering
o Standard - 27 högblanka standardkulörer
o Special - 10.000 högblanka kulörer
o Halvblank - alla kulörer i sidenmatt finish
o Matt - alla kulörer i matt finish
o Metallic - "pearl-effekt", transparent i 

högblank eller halvblank finish 
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Alla ytor - Anti Slip halkskydd
Däck, landgång och trappa behöver vara 

trygga gå på. Antingen är ytan slät eller 

mönstrad, oavsett så ger ny halkskyddsfärg rätt 

och säker funktion. Halkskyddspulvret Double 

Coat Anti Slip blandas i Double Coat med 5-10 

%. Välj med fördel Double Coat Halvblank för 

halkskyddsfärg. Om ytan är sliten och porös 

grundmåla först med IJmopox ZF Primer, måla 

sedan 3 lager Double Coat. Du kan ha 

halkskyddspulver i alla lager, det ger inte mer 

halkskydd, men det  ger god övning i att måla 

med halkskyddsfärg. Använd alltid en 

skumroller för halkskyddsfärg, rör om färgen 

väl, måla ut ett jämnt lager så att spridningen 

av halkskyddspartiklarna blir god utan att bilda 

fläckighet. Halkskyddsytor  målade med 

Double Coat har permanent hållbarhet.  

Variopox – uv protection
Eftersom epoxiharts inte är resistent mot 

påverkan av direkt solljus så behöver ytan 

målas med Double Coat för god hållbarhet 

över tid; Variopox ska alltså målas med Double 

Coat i en solid kulör eller med Double Coat 

Karat. Klarlackerna i Double Coat färgsystem 

har mycket gott UV-filter men eftersom klarlack 

är transparent passerar solljuset igenom och 

bryter ned epoxins yta och medför bristande 

vidhäftning för klarlacken. 

Ett vanligt förekommande problem med epoxi 

är en "fett" yta som ofta beror på för kall 

härdning - rengör med  vatten och 

rengöringsvinäger. Slipa alltid epoxi med P180 

före Double Coat, eller P120 om klarlacken 

Double Coat 008 ska appliceras på exempelvis 

kolfiberlaminat. Epoxi/epoxilaminat måste ha 

härdat i minst 48 timmar före lackering med 

Double Coat. Om du avser applicera Double 

Coat Karat/Dubbel UV/008/088 - dvs klarlack - 

på epoxi så måste epoxin/epoxilaminatet ha 

härdar i minst 14 dagar.

Under the brand name Double Coat 
De IJssel Coatings offers a complete 
range of finishing coats and comple-
mentary products.

Applications
Polyester – coating system 
Double Coat can be applied directly on polyester  

without primer or adhesion promotor. Only  

a surface preparation of degreasing and sanding 

with grit paper is necessary. When the polyester 

substrate is only discolored, one or two layers  

of Double Coat are usually sufficient. If you have 

DOUBLE COAT 
Products

Double Coat - available as:

• Double Coat
• Double Coat Dubbel UV
• Double Coat Karaat
• Double Coat Antislip powder
• Double Coat Cabin Varnish
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Mikroporositet och sprickbildning i gelcoaten 

måste alltid förbehandlas genom spackling 

med IJmofix Filler och grundmålas med 

IJmopox ZF Primer före lackering med Double 

Coat. Huruvida den gamla gelcoaten behöver 

grundmålas eller ej är inte alltid lätt att veta. 

Gammal gelcoat grundmålas som en 

garantiåtgärd, så att du gjort helt rätt från 

början. Hoppa över grundfärg om du är säker 

på gelcoatens goda kvalitet, eller av 

ekonomiska skäl.

Stål – perfekt finish
Double Coat används på stål. Tre lager Double 

Coat i kombination med IJmopox ZF primer 

och IJmopox HB Coating ger tillräckligt skydd 

och kommer att resultera i en finish med hög 

reptålighet och exceptionellt bra glans och 

kulörbeständighet.

Trä – färgad finish eller transparent
Trä kan beläggas med Double Coat antingen i 

en solid kulör eller transparent. Måla fem lager 

och slipa väl mellan alla lager, finare och finare 

inför varje nytt lager. Double Coat ger ett 

exceptionellt gott träskydd och en superfin 

finish oavsett om du penslar, rollar eller sprutar. 

Naket trä bör grundas med Variopox Injektion, 

pensla in det tunna hartset för korrekt 

porfyllning av träfiber. 

FÄRGAD FINISH: Måla sedan Variopox 

Universal med 1-2 lager. Börja lacka två lager 

Double Coat Dubbel UV, avsluta med tre lager 

Double Coat i valfri kulör. 

TRANSPARENT FINISH: efter Variopox 

Injektion lackas ytan med 2-3 lager Double 

Coat Karat, därefter med 2-3 lager Dubbel UV, 

varav det sista femte lagret kan ersättas med 

Double Coat 008. Träinredningar lackeras alltid 

med Double Coat Cabin Varnish för en 

halvblank finish.



A
pp

lic
at

io
ns

 a
nd

 p
ro

du
ct

 o
ve

rv
ie

w
 -

 D
o
u
b
le

 C
o
a
t

36 37

PRODUCT OVERZICHT

Double Coat Karaat

A transparent pigmented two-component polyurethane varnish varnish for  

applications where a high scratch resistance and gloss retention is required. 

Specially developed to restore and brighten discoloured and wheatered wood  

or to enhance the colour of new wood.

Features
• Very scratch resistant • Colourfast • Excellent flow • Long gloss retention

• UV protection

Additional information

Suitable for  Wood 

Mixing ratio Base : hardener = 3 : 1 (by weight or volume) 

Application temperature 10 to 25 ºC

Pot life 2 to 3 hours

Touch-dry after 2 hours

Next coat after 24 hours

Spreading rate 12 to 14 m² per kg per layer 

Colours Teak, mahagony or light oak  

Thinner Double Coat brush thinner, Double Coat spray thinner

Packaging Sets of 750 ml

Double Coat Degreaser

Special degreaser for cleaning surfaces before the Double Coat paint system  

is applied. Also suitable for removing oil, grease and tar without impairing 

the gelcoat.

Features
• Strong degreasing features • Slow evaporation

Additional information

Packaging 500 ml, 1000 ml and 5 litre

• Mycket reptålig • Kulörbeständig • Exceptionellt god utflytningsförmåga
• Lång glansbeständighet • Flera glanstal • Alla världens kulörer

Övrig information
Lämplig för Polyester, trä, stål, aluminium och komposit

Blandningsförhållande Bas : härdare = 2 : 1 (i vikt), dvs 67 : 33 

Appliceringstemperatur 15 till 25 ºC

Brukstid 4 till 6 timmar

Dammtorr efter 2 timmar

Övermålningsbar efter 24 timmar

Sträckförmåga 10 till 12 m² per kilo (per lager) 

Kulörer 27 standard + transparent, 10.000 specialkulörer

Lösningsmedel Double Coat Förtunning, Double Coat Sprutförtunning

Förpackningsalternativ 1 kg-set, 7,5 kg-set

Double Coat Dubbel UV
En högkvalitativ, transparent tvåkomponents fernissa för applikationer där 

hög reptålighet och glansbeständighet krävs. Dubbel UV har mycket goda 

bestående flexibla mekaniska egenskaper, vilket gör den till en optimal 

trälack, med fem gånger så lång hållbarhet som en traditionell 

enkomponentfernissa.

• Mycket reptålig • Gulnar ej • Exceptionellt god utflytningsförmåga • Lång
glansbeständighet • UV skydd

Övrig information

Lämplig för Trä 

Blandningsförhållande Bas : härdare = 3 : 1 (i vikt eller volym), dvs 75 : 25 
Appliceringstemperatur 10 till 25 ºC
Brukstid 2 till 3 timmar
Dammtorr efter 2 timmar
Övermålningsbar efter 24 timmar
Sträckförmåga 10 till 14 m² per liter (per lager)
Lösningsmedel Double Coat Förtunning, Double Coat Sprutförtunning

Förpackningsalternativ 750 ml-set, 4 l-set

Produktöversikt
Double Coat
En högkvalitativ tvåkomponents polyuretanfärg för alla applikationer där 

höga krav ställs när det gäller reptålighet och glansens hållbarhet. Känd 

för att ge en "sprutlackerad" finish även när den appliceras med roller 

eller pensel. Tillgänglig i högblank, halvblank eller matt finish.
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PRODUCT OVERZICHT

Double Coat Karat
Transparent men pigmenterad tvåkomponent fernissa för applikationer 

där hög reptålighet och glansbeständighet krävs. Denna betslack är 

speciellt utvecklad för att återställa och ge nytt djup åt missfärgat och 

väderbitet trä eller för att förbättra kulör/djup/känsla på nytt trä. Finns 

tillgänglig i tre versioner; för teak, ek eller mahogny.

Trä

Bas : härdare = 3 : 1 (i vikt eller volym), dvs 75 : 25 

10 till 25 ºC

2 till 3 timmar

2 timmar

24 timmar

10 till 14 m² per kilo (per lager) 

Teak, mahagony eller ljus ek 
Double Coat Förtunning, Double Coat Sprutförtunning

750 ml-set

Double Coat Avfettning
Speciellt avfettningsmedel för rengöring av ytor  som ska behandlas med 

alla färgsystem IJmopox, Variopox, Double Coat eller Poltix. Lämplig 

även för att ta bort olja, fett och tjära utan att försämra gelcoat. Löser 

upp och avlägsnar åtkomlig silikon och släppvax. Används i kombination 

med en mikrofiberduk för bästa effekt. 

 Används alltid på trä för att avlägsna träharts och fett.
 Används alltid på epoxi eller polyester för ökad renhet och

vidhäftning, även mellan slipade lacklager Double Coat.
 Används före slipning av en yta för att undvika slipa in "smut" i

materialet.
 Double Coat ersätter alltid acetone, mfl., som rengöringsmedel.

• Starkt avfettande egenskap • Avdunstar långsamt • "Silikonentferner"
• Lämnar inga resterprodukter • Ökar vidhäftningen för färg, lim, spackel

Övrig information
Förpackningsalternativ 500 ml, 1 l, 5 l

Double Coat

A high-quality two-component polyurethane paint for all applications where 

high demands are made in terms of scratch resistance and durability of gloss.

Features
• Very scratch resistant • Colourfast • Excellent flow • Long gloss retention

Additional information

Suitable for Polyester, wood, steel, aluminium and various composites

Mixing ratio Base : hardener = 2 : 1 (by weight)

Application temperature 15 to 25 ºC

Potlife 4 to 6 hours

Touch-dry after 2 hours

Next coat after 24 hours

Spreading rate 10 to 12 m² per kg per layer 

Colours 27 standard colours

Thinner Double Coat brush thinner, Double Coat spray thinner

Packaging Sets with 500g, 1000g and 7 ½ kg

Double Coat Dubbel UV

A high quality, transparent two-component polyurethane varnish for applications 

where a high scratch resistance and gloss retention is required.

Features
• Very scratch resistant • Colourfast • Excellent flow • Long gloss retention 

• UV protection

Additional information

Suitable for Wood 

Mixing ratio Base : hardener = 3 : 1 (by weight or volume) 

Application temperature 10 to 25 ºC

Pot life 2 to 3 hours

Touch-dry after 2 hours

Next coat after 24 hours

Spreading rate 12 to 14 m² per litre per coat

Thinner Double Coat brush thinner, Double Coat spray thinner

Packaging Sets of 750 ml

Product overview

Övrig information

Lämplig för

Blandningsförhållande

Appliceringstemperatur

Brukstid

Dammtorr efter

Övermålningsbar efter

Sträckförmåga

Kulörer

Lösningsmedel

Förpackningsalternativ

• Mycket reptålig • Kulörbeständig • Exceptionellt god utflytningsförmåga •
Lång glansbeständighet • UV skydd
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Double Coat Antislip Powder

The powder can be added directly to Double Coat, Double Coat Dubbel UV  

or Double Coat Karaat if a non-slip profile is required. 

Features
• Colourless • Permanent anti-slip features • Not sharp

Additional information

Suitable for All Double Coat products

Mixing ratio 50g is sufficient for 1000g Double Coat 

Packaging 50g and 1000g

Double Coat Foam Roller

Special foam roller for applying Double Coat, Double Coat Dubbel UV, Double 

Coat Karaat or Double Cabin Coat Varnish. 

Features
• Professional roller • For a smooth surface

Additional information

Packaging Set of 2 pieces, box with 10 pieces

Double Coat Cabin Varnish
En högkvalitativ, transparent tvåkomponents vattenbaserad polyuretanlack 

med utmärkt reptålighet och en vacker silkeslen lyster för interiör: paneler, 

möbler, inredning, durk, bord, etc.

Tillsätt 10 % vatten i lacken, applicera flödigt och med högt tempo; denna 

metod ger en superfinish. Det tar två timmar innan man ser att lacken har 

flutit ut helt och hållet. Flera lager kan appliceras samma dag.

Mycket reptålig • Gulnar ej • Halvblank • Inredningslack • UV skydd

• Exceptionellt god utflytningsförmåga • Halvblank

Övrig information

Lämplig för Trä

Blandningsförhållande Bas : härdare = 6½ : 1 (i vikt eller voylm,, dvs 87 : 13) 

Appliceringstemperatur 10 till 25 ºC
Brukstid 2 till 3 timmar
Dammtorr efter 30 minuter
Övermålningsbar efter 3 timmar

Sträckförmåga 10 till 12 m² per liter (per lager)

Lösningsmedel Vatten

Förpackningsalternativ 750 ml-set

Double Coat Förtunning
En speciell förtunning för spädning av Double Coat -produkter (ej Cabin 

Varnish) när den appliceras med pensel eller roller. Double Coat 

Förtunning är också lämplig för rengöring av penslar som använts under 

appliceringen.

 Späd Double Coat med 0-10 % beroende på ytans form, temperatur
och appliceringsmetod =

 Penselapplicering: gärna upp emot 10 %
 Rollerapplicering i 15 ºC : 3-5 %
 Rollerapplicering i 10 ºC eller 20 ºC eller varmare: 10 %
 Rollerapplicering utomhus i vind och sol: 10 %
 Stor roller + moddlare på stora ytor: 10 %
 Rengöring av fina lackpenslar: ställ fram 4 koppar med förtunning,

rengör penseln i första koppen pensla av mot wellpapp och torka ur
med hushållspapper, upprepa i kopp 2 och 3. Ställ penseln över natten
i den fjärde koppen, ta upp och pensla av och torka ur. Rengör den
smutsade förtunningen i en lacksil för att återanvända samma
förtunning till flera penseltvättar.

Övrig information
Förpackningsalternativ 500 ml, 1 l, 5 l
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Double Coat Anti Slip
Halkskyddspulvret kan tillsättas direkt med 5-10 % till Double Coat, 

Double Coat Dubbel UV eller Double Coat Karat om en halkfri profil 

krävs. Använd endast skumrollers vid applicering med 

halkskyddsfärg.

• Färglös • Permanent halkskydd • Ger inte en vass yta

Övrig information
Lämplig för Alla Double Coat-produkter

Blandningsförhållande 50 g är tillräckligt för 1000 g Double Coat

Förpackningsalternativ 50 g eller 1 kg (finns i standardfin eller mediumgrov)

Double Coat Rollers & Pensel
Speciellt utvalda rollers av hög kvalitet för alla Double Coat-produkter.

Våra filtrollers erbjuder lång hållbarhet och ger en fin dammfri yta. 

Filtrollern finns i många storlekar: mini 5 cm, mini 10 cm, midi 10 cm, midi 

15 cm. Filtrollern bär mer färg än skumrollern, så en duktig målare som är 

van att arbeta ut färgen väl tycker mycket om filtrollern.

Våra skumrollers har kort hållbarhet - flera rollers kan behövas vid en 

målning, byt roller så ofta som behövs. Skumrollers tål inte lösningsmedel. 

En skumroller är ofta amatörens favorit då den upplevs som enkel att måla 

med. 

Prova både skum, filt och pensel och välj sedan ut rätt verktyg för din 

målning. Övning ger färdighet.

Double Coat Cabin Varnish

A high quality, transparent two-component water based polyurethane 

varnish with excellent scratch resistance and a beautiful silky lustre for interior 

applications. 

Features
• Very scratch resistant • Non-yellowing • Excellent flow • Silky lustre 

• For interior applications • UV 

Additional information

Suitable for Wood 

Mixing ratio Base : hardener = 6½ : 1 (by weight or volume) 

Application temperature 10 to 25 ºC

Pot life 2 to 3 hours

Touch-dry after 30 minutes

Next coat after 3 hours

Spreading rate 10 to 12 m² per litre per coat

Thinner Not applicable

Packaging Sets of 750 ml

Double Coat Brush Thinner

A special thinner for diluting Double Coat products when applied by brush or 

roller. Double Coat brush thinner is also suitable for cleaning brushes and rollers 

that were used during the application.

Additional information

Packaging 500 ml, 1000 ml and 5 litre
Double Coat Flat Lackpensel 70 mm är idealisk för

stora och små ytor som ska penslas, eller först rollas 

och sedan efterslätas med pensel, exempelvis på 

båtens överdel där ytorna har många olika vinklar.

Double Coat Ovalpensel Sneställd 35 mm är idealisk 

för detaljlackering och där rollern inte kommer åt.

Double Coat Moddlare 100 mm, 125 mm och 150 

mm är idealisk för efterslätning på skrov som rollas 

med den största filtrollern midi 15 cm.
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Lustjakt 
Traditionellt modifierat alkydhartsbaserad fernissa. Enkomponent. Ger en 
mycket djup glans och en perfekt slät "sprutlackerad finish" när den rollas 
eller penslas. Exteriöra ytor, utomhus, måste slipas och lackas varje år - 
detsamma gäller för alla enkomponentlacker. 

• Enkel att applicera • Högblank • Reptålig

Övrig information

Lämplig för Trä

Appliceringstemperatur 5 till 25 ºC

Dammtorr efter 3 timmar

Övermålningsbar efter 16 timmar

Kulör klar, transparent

Sträckförmåga 8 till 10 m² per liter (per lager) 

Lösningsmedel Terpentin, lacknafta

Förpackningsalternativ 1 liter

Lustjakt Halvblank 
Samma enkomponentfernissa som Lustjakt fast halvblank/sidenmatt 

- för sista lagret på träinredning. Endast för inomhusbruk.

• Enkel att applicera • Sidenmatt • Reptålig

Övrig information

Lämplig för Trä

Appliceringstemperatur 5 ttill 25 ºC

Dammtorr efter 3 timmar
Övermålningsbar efter 16 timmar
Kulör Matt-klar, transparent

Sträckförmåga 8 till 10 m² per liter (per lager) 
Lösningsmedel terpentin, lacknafta

Förpackningsalternativ 1 liter

with a paint remover. These can be removed by 

sanding or blasting. Gritblasting should be carried 

out by a specialized company. 

We do not recommend applying two-component 

products over old one-component paint. This 

can lead to unexpected damage such as blistering, 

crackle or loss of adhesion. If one is not certain 

whether the old paint layer consists of one or 

two component paint, one can determine this by 

a simple test. Lay a cloth with Double Coat 

degreaser for some minutes on the surface to be 

tested and let it soak in. If after 15 minutes the 

old layer is soft, easy to scratch off or is dissolved, 

then it is one-component paint. In that case it is 

not possible to apply a two-component paint on 

such a surface. 

For the sanding, you can use different kinds of 

gritpaper. The grain size depends on the product 

and the surface. For the data for dry sanding see 

the table below:

Preparation
Good preparation is the first step. Check the 

surface condition and determine the best  

pretreatment. Make a planning for all necessary 

steps and select the best paint system. Read  

the product information and the instructions for 

use. Organize your work so you do not mix up 

the hardeners of each product.

Pretreatment
The pretreatment of the surfaceis a critical factor 

for success. For the removal of old layers of paint 

you can use scrapers. These should be sufficiently 

sharp, but avoid sharp edges on triangular scrapers, 

round these edges. This will prevent deep  

scratches or other damage to sensitive polyester 

or wood surfaces. 

Old one-component layers of paint can be removed

with a paint remover or stripper or with a heat 

gun. Some surfaces such as polyester or epoxy 

laminates may be damaged by this process. 

Two-component products can not be removed 

Grit/grain size Suitable for 

P24 - P36 Sanding steel, before IJmopox ZF Primer is applied

P60 Sanding polyester gelcoat before bonding with epoxy materials

P60 - P80 • Removal of old paint layers
• Sanding of aluminium, before IJmopox ZF Primer is applied.

P120 • Sanding polyester gelcoat before repairing with filler
• Sanding of Variopox Injection resin, Variopox Impregnating resin and Variopox 

universal resin

Practical 
tips
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Jachtlak High Gloss PU 

Traditional modified alkyd resin based varnish. One component system.

Features
• Easy to apply • High gloss • Scratch resistant

Additional information

Suitable for Wood 

Application temperature 5 to 25 ºC

Touch-dry after 3 hours

Next coat after 16 hours

Colours transparent

Spreading rate 8 to 10 m² per litre per coat 

Thinner Terpentine

Packaging 1000 ml

Verpakking Sets van 750 ml

Jachtlak Silkgloss PU

Traditional modified alkyd resin based varnish. One component system. 

For interior use.

Features
• Easy to apply • Silky lustre • Scratch resistant

Additional information

Suitable for Wood 

Application temperature 5 to 25 ºC

Touch-dry after 3 hours

Next coat after 16 hours

Colours Transparent

Spreading rate 8 to 10 m² per litre per coat 

Thinner terpentine

Packaging 1000 ml

Verpakking Sets van 750 ml

Vi rekommenderar inte att applicera 

tvåkomponentsprodukter över gammal 

enkomponentsfärg. Detta kan leda till 

oväntade skador som blåsor, sprickor eller 

förlust av vidhäftning. Om man inte är säker på 

om det gamla färgskiktet består av en- eller 

tvåkomponentfärg kan man avgöra detta 

genom ett enkelt test. Lägg en trasa med 

Double Coat Avfettning några minuter på ytan 

som ska testas och låt det suga in. Om det 

gamla lagret efter 15 minuter är mjukt, lätt att 

skrapa bort eller är upplöst, är det 

enkomponentsfärg. I så fall är det inte möjligt 

att applicera en tvåkomponentsfärg på en 

sådan yta. 

För slipning kan du använda olika sorters 

slippapper, vi rekommenderar Abranet. 

Kornstorleken beror på produkten, 

slipmaskinens effektivitet, eller slipklossens 

kvalitet samt ytan. Förutom torrslipning kan en 

yta våtslipas med våtslippapper, detta är 

framförallt effektivt vid slipning av lackdefekter 

med fina kornstorlekar, exempelvis med Mirkas 

Novastar Flex. Efter våtslipning, låt ytan torka 

minst en dag före eventuell vidare målning. I 

de fall man vill slipa en antifouling 

("kopparfärg") så ska den alltid våtslipas.

Förberedelse
Bra förberedelser är det första steget. 

Kontrollera ytans skick och bestäm den bästa 

förbehandlingen. Gör en planering för alla 

nödvändiga steg och välj det bästa 

färgsystemet. Läs produktinformationen och 

bruksanvisningen. Organisera ditt arbete så att 

du inte blandar ihop härdare och eventuellt 

lösningsmedel för varje produkt. Rådfråga oss 

före din beställning.

Förbehandling
Förbehandling av ytan är en kritisk faktor för 

framgång. För borttagning av gamla lager färg 

kan du använda skrapor. Dessa ska vara 

tillräckligt vassa, men undvik vassa kanter på 

triangulära skrapor, runda av dess kanter. Detta 

förhindrar djupa repor eller andra skador på 

känsliga polyester- eller träytor. 

Gamla enkomponentslager av färg kan 

avlägsnas med en värmepistol. Vissa ytor som 

polyester eller epoxilaminat kan skadas av 

denna process så var lite försiktig. 

Tvåkomponentsprodukter kan inte tas bort 

med dessa metoder. Tvåkomponentfärg kan 

tas bort genom slipning eller blästring.

Kornstorlek Lämpligt för

P24 - P36 Slipa stål innan IJmopox ZF Primer appliceras

P60 Slipa polyester gelcoat innan limning med epoximaterial

P60 - P80 • Borttagning av gamla färgskikt
• Slipning av aluminium innan IJmopox ZF Primer appliceras. 

P120 • Slipa polyestergelcoat innan du reparerar med IJmofix Filler 
• Slipning av Variopox Injektion, Variopox Impregnering och Variopox Universal
• Slipa gelcoat före applicering av första lagret IJmopox ZF Primer eller HB 

Coating
• Första grovslipning av gammal gelcoat som du inte vill grundmåla med 

IJmopox, forsätt sedan med en P240-slipning före första lagret Double Coat 

Praktiska råd
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Arbetsmiljö
Arbeta i en verkstad utan drag och fri från 

damm och fukt. Applicera aldrig i direkt sol 

eller i fuktiga förhållanden. Vid hög 

luftfuktighet kan tvåkomponentsfärger förlora 

sin glans eller utveckla vita fläckar under 

torkning. Den idealiska 

appliceringstemperaturen är mellan 15-17 ° C. 

Se också till att temperaturen på ytan som ska 

målas inte skiljer sig mycket från 

omgivningstemperaturen. Om ytan är för kall 

kan kondens uppstå och detta har negativa 

konsekvenser för lackens kvalitet. Varma 

härdningstemperaturer är ett plus, exempelvis 

20-35 ° C.

Om du arbetar utomhus, arbeta inte sent på

eftermiddagen med Double Coat. På kvällen

sjunker temperaturen och luftfuktigheten ökar.

Detta kan resultera i tråkig matthet, vita

pigmentfläckar och dyster kulör. Om du arbetar

med Double Coat i ett torrt väderskydd med

låg luftfuktighet under 60 % så kan man måla

även när det är kallare än 15 ° C. Temperaturer

över 20 ° C gör att färgen upplevs stressig att

måla vilket kräver mer förtunning i färgen. Måla

aldrig i temperaturer över 25 ° C.

Skikttjocklek och hållbarhet
Det är inte bara produkterna som är viktiga

för att uppnå ett långvarigt skydd av din båt, 

antalet lager och den totala filmtjockleken är 

också viktigt. Det är inte alltid enkelt att mäta 

filmtjocklek, men vi ger i produktblad och 

systemguide information kring åtgång per m2. 

Om du kontrollerar antalet lager och 

sträckförmåga så kan du försäkra dig om en 

korrekt filmtjocklek för ett fullgott skydd, i 

relation till ytans storlek.

Applicering 
Du måste röra om de separata komponenterna 

väl före användning för att få en homogen 

blandning. Nästa steg är att blanda basen med 

härdaren. För att uppnå ett bra resultat måste 

dessa två komponenter blandas i det föreskrivna 

blandningsförhållandet. Använd för detta 

ändamål en våg med tillräcklig noggrannhet. 

Tänk i gram. Från det att komponenterna 

blandas, uppstår en kemisk reaktiona. Efter en 

viss tid brukstid är produkten inte längre 

användbar. Förbered därför inte mer material 

än du kan hinna applicera inom denna brukstid. 

Brukstiden beror på temperatur och mängden 

material. Vid höga temperaturer, eller om du 

blandar en stor mängd material, kommer 

brukstiden att vara kortare. Information kring 

brukstid anges för varje produkt det tekniska 

produktbladet och delvis på förpackningen.
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P120 - P180 • Slipning av trä efter det första färgskiktet
• Slipa epoxispackel eller polyesterspackel
• Slipning av IJmopox ZF -primer och IJmopox HB -beläggning mellan varje 

lager 

P180 - P240 • Slipning av Variopox Injektion, Variopox Impregnering och Variopox Universal
• Slipa IJmopox ZF Primer eller HB Coating före målning med Double Coat 

P240 Slipa gelcoat före första lagret Double Coat

P360 - P400 Slipa det första lagret Double Coat 

P500 Slipa inför sista lagret Double Coat

Finare än P600 Avlägsna lackdefekter följt av polering. En bra metod är att sickla en lackdefekt 
med en lacksickel av hårdstål, följt av slipning med cirka P800/1000/1200, följt 
av P1500 och gärna P2000-3000, därefter glanspolering till högblank finish

in the two-component products. For the best 

result, remove the tape immediately after applying 

the paint.

The temperature at which the materials are to be 

applied is printed on the can and in the technical 

documentation. At low temperature, the paint will 

cure slowly and the material may remain sticky. 

When the temperature is too high, the pot life 

will be short. When several layers are applied one 

after the other, sand between each coat in order 

to achieve better adhesion. In most cases sanding 

is not necessary when the next layer is applied 

within a period of 48 hours. Mechanical sanding 

may result in heat generation, causing the  

sandpaper to clog quickly. Make sure in this case 

that the temperature does not rise too much 

when sanding.

Tools
Tools can be crucial in determining whether you 

achieve a good or poor result. Always use good 

and clean tools when applying our products. 

• Brush 

A good quality brush pays. Use an oval or flat 

brush with long, flexible bristles that is suitable 

for two-component products. When working with 

polyester materials such as Poltix laminating resin, 

always use a brush with an untreated handle. 

• Roller 

For fine painting Double Coat foam rollers with 

high density (small cells) are most suitable.  

Short-haired mohair rollers or felt rollers are also 

suitable. These rollers apply more material with  

a risk of runs and sags. Before use, wrap short 

haired rollers first with an adhesive tape to 

remove loose fibres. Lambswool or nylon rollers 

are not suitable for fine painting. For primers  

and intermediate layers, such as IJmopox ZF primer 

and IJmopox HB Coating, we recommend the 

IJmopox felt roller. Roll the roller out well before 

shorter. Information about the pot life can be 

found in our documentation and on the packaging. 

In addition, the temperature of the mixture may 

increase by the reaction heat released during the 

chemical reaction between the two components.

Each product has its specific hardener and its 

special mixing ratio. Information can be found  

in our documentation and on the packaging. 

Therefore do not mix or exchange the hardener 

and use the correct quantity. An incorrect mixing 

ratio deteriorates the quality of the final product. 

After mixing the components it is recommended 

to pour the mixture directly into another cup and 

mix again. Some products, such as Double Coat, 

must rest for a few minutes before they can be 

applied. This is the so-called induction time. The 

necessary induction time is mentioned on the label 

and in the technical datasheet. Pouring the mixture

in a shallow paint tray will extend the potlife. 

And you are able to work longer with the material.

Depending on the working situation, it may be 

necessary to dilute the mixture of base and har-

dener. Always use the special thinner prescribed 

for the product. Other thinners may be incom-

patible with the mixture or may cause undesired 

reactions. Products without solvents, like any 

Variopox product, should never be diluted! If you 

are applying, for instance, IJmopox HB Coating 

with a felt roller, adding 10% thinner ensures 

a smooth result with little orange peel. Less  

sanding is necessary when this coat is finished 

with Double Coat. 

The surface to be painted can be masked with 

an adhesive masking tapen. Use preferably a fine 

tape with low tack, such as Scotch Fine Line. 

With this tape it is possible to get a sharp line as 

the tape will prevent paint flowing under the 

tape. This masking tape is resistant to the solvents 
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In addition to dry sanding a surface can be  

wet-sanded with waterproof sandpaper. In that 

case other grit sizes apply, please contact your 

supplier. After wet-sanding allow the surface to 

dry at least a day before painting. An anti-fouling 

should always be wet sanded to avaid dust as 

much as possible. 

Workshop
Work in a workshop without draughts and free 

from dust and moisture. Never apply in direct sun 

or in humid conditions. Under excessive humidity 

two-component paints may lose their gloss or 

develop white spots during drying. The ideal 

application temperature is between 15 and 25°C. 

Also make sure that the temperature of the  

surface to be painted is not very different from 

the ambient temperature. If the surface is too 

cold, condensation can occur and this has adverse 

consequences for the quality of the paintwork. 

If you work outdoors, do not work in the late 

afternoon with Double Coat. In the evening  

the temperature drops and humidity increases. 

This may result in dull and white spots. 

Film thickness and protection
Not only the right combination of materials is 

important to achieve a long-lasting protection of 

your boat, the number of layers and the total 

film thickness is also important. Because the film 

thickness is not always easy to measure, we give 

in our documentation and a system-guide  

for each product the average yield per layer per 

square meter. If you control both the number  

of layers and the spreading rate per layer, you 

are sure to achieve the proper film thickness and 

thus obtain adequate protection.

Application 
You must stir the separate components well 

before use to obtain a homogeneous mixture. 

The next step is to mix the base with the hardener. 

In order to achieve a good result, these two com-

ponents must be mixed in the prescribed ratio. 

For this purpose use a scale with sufficient accuracy. 

From the moment the components are mixed,  

a chemical reaction between the two components 

begins. After a certain time, the open time or pot 

life, the material is no longer usable. Therefore 

do not prepare more material than you can apply 

within this open time of the mixture. The pot  

life depends on the temperature and the amount  

of material. At high temperatures, or if you mix  

a large amount of material, the open time will be 

Pr
ak

tis
ka

 rå
d

Grit/grain size Suitable for 

P120 - P180 • Sanding wood after the first paint layer
• Sanding epoxy fillers
• Sanding polyester fillers
• Sanding IJmopox ZF primer and IJmopox HB coating between each coat

P180 - P220 • Sanding of Variopox Injection resin, Impregnating resin and Universal resin
• Sanding new primers before applying the final coat

P220 - P280 Sanding polyester gelcoat before applying Double Coat

P320 - P400 Sanding of Double Coat between each coat

P600 Sanding of Double Coat before application of the final coat Double Coat in dark
colours such as dark blue and red

Finer than P600 Removal of dull spots before polishing  

Tejpen kan oftast kunna sitta kvar och kan 

övermålas flera gånger utan problem.

Temperaturen vid vilken produkterna ska 

appliceras trycks på burken och i det tekniska 

produktbladet. Vid låg temperatur härdar färg 

långsamt och materialet kan förbli klibbigt. När 

temperaturen är för hög blir brukstiden kort. 

När flera lager appliceras efter varandra kan 

ytan slipas mellan varje lager för att uppnå 

bästa vidhäftning och finish. Det är också 

enklare att måla på en matt yta än på en blank 

yta eftersom man ser bättre skillnad mellan torr 

och vår färg. I de flesta fall är slipning inte 

nödvändig  ur "vidhäftningsperspektiv"när 

nästa lager appliceras inom 48 timmar. 

Mekanisk slipning är värmealstrande vilket kan 

göra att sandpappret täpps till snabbt. Se till 

att temperaturen inte stiger för mycket vid 

slipning.

Verktyg
Rätt verktyg är avgörande för bra resultat. Detta 

gäller även rengöringsmedel, slipmaterial, 

mikrofiberduk, klibbduk, tejp, slipmaskin, 

slipkloss, etc. 

Pensel
Rätt pensel ger fantastiska resultat jämfört med 

obeprövade penslar. Här är det stor skillnad i 

funktion och kvalitet. Rådfråga oss.

Roller
Våra rollers är både av antingen skum eller filt. 

Beroende på ytans form och storlek och val av 

produkt väljs rätt roller. Rådfråga gärna oss. 

Tänk på att alla sorters rollers innehåller lösa 

partiklar: ta ut rollern ut förpackningen och 

gnugga rollern hårt och väl i händerna, på detta 

vis blir rollern fri från lösa partiklar. Glöm inte ta 

på dig nya nitrilhandskar så att inte rollern blir 

fet, smutsig eller dammig.

Dessutom kan blandningens temperatur öka 

genom reaktionsvärmen som frigörs under den 

kemiska reaktionen mellan de två 

komponenterna. Två kilo färg har alltså kortare 

brukstid än tvåhundra gram färg.

Varje produkt har sin specifika härdare och sitt 

speciella blandningsförhållande. Information 

finns i vår dokumentation och på förpackningen. 

Blanda inte samman olika härdare eller ersätt en 

härdare med en annan sort, eller tumma på 

mängden härdare. Ett felaktigt 

blandningsförhållande försämrar kvaliteten på 

slutprodukten. Efter blandning av 

komponenterna rekommenderas att hälla 

blandningen direkt i en annan kopp och blanda 

igen, detta gäller för Variopox. Vissa produkter, 

som Double Coat, måste vila några minuter 

innan de kan appliceras. Detta är den så kallade 

induktionstiden. Den nödvändiga 

induktionstiden anges på etiketten och i det 

tekniska produktbladet. 

Beroende på arbetssituationen kan det vara 

nödvändigt att späda blandningen av bas och 

härdare. Använd alltid den speciella thinner 

som föreskrivs för produkten. Andra 

förtunningsmedel är oförenliga med 

blandningen och orsakar oönskade reaktioner. 

Produkter utan lösningsmedel, liksom alla 

Variopox -produkter, får aldrig spädas ut! Om 

du exemplevis applicerar IJmopox HB Coating 

med en filtroller garanterar 10 % IJmopox 

Förtunning en smidig målning och en fin yta 

med minimalt "apelsinskal" i ytan. Om ytan sen 

ska övermålas med Double Coat krävs en 

relativt enkel slipning för att få ytan helt slät.

Ytan som ska målas kan maskeras med tejp 

med låg klibbighet, till exempel 3M 244 Fine 

Line eller 3M 218. Dessa tejper ger skarpa linjer, 

förhindrar att färg flyter under tejpen och är 

resistent mot lösningsmedel.
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IJmopox måste alltid målas med filtroller, 

Double Coat med filt eller skum. Double Coat 

Anti Slip målas alltid med skumrollers. 

Variopox målas med antingen filtroller eller 

Variopox Nylonroller. Valsade aluminiumrollers 

används vid laminering för att driva ut luftfickor.

Sprutmålning
Sprutapplicering är endast för professionella 

användare. Sprutmålning är ett gott alternativ 

när lokalen erbjuder det och det finns rätt

kunskap kring appliceringsmetoden. 

Sprutmålning blir inte nödvändigtvis bättre 

än applicering med roller/pensel.  

Sprutmålning rekommenderas ej för "gör-

det-självare". För mer information kan du 

kontakta vår tekniska avdelning.

Hur stor är ytan?
Om du inte känner till ytarean kan du 

beräkna den totala ytarean med hjälp av 

formlerna nedan:

Övrig information
Ytterligare information finns på internet på www.de-ijssel-coatings.se. Här hittar du bland 

annat en lista med svar på vanliga frågor om våra produkter, fler texter om målning,och 

systemdatablad. Tekniska produktbkad för alla produkter som nämns i broschyren finns även 

på webbplatsen.
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Beskrivning av ytan Ytans m2 räknas ut uifrån:

Under vattenlinjen (plattbottnad 
med fenköl)

(vattenlinjens längd) x (bredd + djupgående)

Under vattenlinjen (mellandjup) (vattenlinjens längd) x (bredd + djupgående) x 0.75

Under vattenlinjen (djupbottnad med 
centerbord eller köl)

(vattenlinjens längd) x (bredd + djupgående) x 0.5

Fribord (LOA + bredd) x (fribordshöjd) x 2

Däck (LOA) x bredd x 0.75

Fribordshöjd = medianhöjd från vattenlinje upp till reling. LOA = läng över allt/båtens totallängd

Do not inhale fumes. Avoid inhalation of solvents, 

harmful dust or paint fumes by ensuring adequate 

ventilation or extraction. If this proves insufficient 

you must wear suitable respiratory equipment.  

In poorly ventilated areas wear a full-face or mouth 

mask. The solvent vapours are heavier than air, 

thus forcing uncontaminated air upwards. 

When inhaling these fumes one may become 

dizzy, feel drunk or get headaches. Therefore, 

read the label carefully to be sure that you wear 

the right protection. Spraying represents additional 

risks and is therefore not recommended for do-it-

yourself applicaitons. Applying paint with a spray 

gun is work for a professional. The overspray 

should not be inhaled under any circumstances. 

Therefore, always wear the recommended pro-

General tips
A few general rules for safety and health:

1.   Read the product label and the  

instructions concerning personal safety  

and the environment. 

2.  Wear appropriate gloves when working  

with paint, thinners and degreaser. 

3. Wear safety glasses. 

4.  Allow adequate ventilation and/or exhaust 

ventilation and use a suitable mask, even 

when sanding.

5. Open cans carefully. 

6.  Mix the base and hardener of the two-com-

ponent materials carefully in the correct ratio. 

Pay attention to possible exothermic reactions 

in polyester or epoxy materials without solvents. 

7. Remove spilled paint immediately. 

8.  Do not eat or drink in the immediate area 

of paint or wet paint layers. Do not store food 

at the workplace. 

9. Do not smoke at the workplace.

Personal safety
Ensure that you do not swallow any paint.  

You may neither eat nor drink, nor keep food-

stuffs at the workplace. If you have accidentally 

swallowed paint, contact a physician immediately. 

The patient must rest and MUST NOT be brought 

to vomiting. 

Always read the label before starting any paint job. On each label are some warning 
symbols and texts. These point out at which stages one must be particularly  
careful when handling the product. All possible risks and the necessary precautions 
for safe working are on the label.

Working safely
Rules for safety and health 
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use. The use of a lambswool or nylon roller 

causes “orange peel” and lead to unnecessary 

additional sanding. For Variopox products we 

recommend our Variopox nylon roller. Special 

aluminum or teflon de-aerating rollers are available 

for the air release of polyester or epoxy laminates.

• Spray

Application by spray is a professional job. We do 

not recommend this for do-it-yourself application. 

For further information you may contacy pour 

technical department.

What is the total surface?
If you do not know the surface area, you  

can calculate the total surface area using the  

formulas given below: 

Further information
Further information can be found on the internet at www.de-ijssel-coatings.nl. Here, amongst 

other information, you will find a list of answers to frequently asked questions about our products 

and a list of retailers. Technical information sheets for all the products mentioned in the brochure  

can be found on the website.
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Description Surface in m2 calculated from

Underwater ship (shallow draught 
with straight keel)

(waterline length) x (width + draught)

Underwater ship (medium draught) (waterline length) x (width + draught) x 0.75

Underwater ship (deep draught),  
centreboard and keel)

(waterline length) x (width + draught) x 0.5

Freeboard (total length + width) x (average freeboard height) x 2

Deck (total length) x width x 0.75

Freeboard height = height from waterline to deck edge

Andas inte in ångor. Undvik inandning av 

lösningsmedel, skadligt damm eller färgrök 

genom att säkerställa tillräcklig ventilation eller 

utsugning. Om detta visar sig vara otillräckligt 

måste du bära lämplig andningsutrustning. I 

dåligt ventilerade områden bär en helmask 

eller muntäckande mask (kolfilter A2). 

Lösningsmedelsångorna är tyngre än luft och 

tvingar därmed okontaminerad luft uppåt.

Vid inandning av dessa ångor kan man bli yr, 

känna sig full eller få huvudvärk. Läs därför 

etiketten noga för att vara säker på att du bär 

rätt skydd. Sprutning innebär ytterligare risker 

och rekommenderas därför inte för "gör-det-

självare". Att applicera färg med en sprutpistol 

är arbete för en professionell utövare. 

Sprutdimman ska inte inhaleras under några 

omständigheter. Bär därför alltid rätt skydd:

Generella råd

1. Läs produktetiketten och
instruktioner om personlig säkerhet
och miljö.

2. Använd nitrilhandskar när du arbetar
med färg, förtunningsmedel och
avfettningsmedel.

3. Använd skyddsglasögon.
4. Bärheltäckande lackoverall typ 5/6
5. Ha tillräcklig ventilation och/eller

utsugningsventilation och använd lämplig
mask, även vid slipning.

6. Öppna burkar försiktigt.
7. Blanda basen och härdaren av noggrant i

rätt förhållande.
8. Var uppmärksam på eventuella exoterma

reaktioner i polyester- eller epoximaterial
utan lösningsmedel. Efter brukstiden kan
temperaturen öka kraftigt i överblivet
material.

9. Ta bort spilld färg omedelbart.
10. Ät eller drick inte i närheten

av färg eller våta färglager. Förvara inte
mat på arbetsplatsen.

11. Rök inte på arbetsplatsen.

Personlig säkerhet
Se till att du inte sväljer någon färg. Kontakta 

läkare omedelbart om du råkar svälja färg. 

Patienten måste vila och får INTE bringas till 

kräkningar.

Säkerhet
Regler för säkerhet och hälsa 
Läs alltid etiketten innan du börjar måla. På varje etikett finns några 
varningssymboler och texter. Dessa påpekar vid vilka stadier man måste vara 
särskilt försiktig när man hanterar produkten. Alla möjliga risker och nödvändiga 
försiktighetsåtgärder för säkert arbete finns på etiketten.
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En helmask med lufttillförsel ger vanligtvis det 

bästa skyddet vid sprutmålning.

Undvik ögonkontakt. Vi rekommenderar att du 

skyddar dina ögon under målning. 

Skyddsglasögon är allmänt tillgängliga och 

rekommenderas i alla fall. Men om färg 

kommer i ögonen, öppna ögonen med 

fingrarna så mycket som möjligt och skölj dem 

i15 minuter med rent kranvatten. Rådfråga en 

läkare omedelbart. 

Undvik hudkontakt. Kontakt med färg kan 

orsaka hudirritation. Bär därför alltid 

nitrilhandskar och rätt skyddskläder som täcker 

kropp, armar och ben. Täck händerna före och 

efter arbetet med en skyddande handkräm. 

Detta håller dina händer i gott skick och kan 

förhindra hudproblem. Dessutom hjälper en 

handkräm så att huden blir lättare att tvätta 

efter jobbet. Ta först bort färg på huden med 

en trasa och tvätta huden med mycket tvål och 

vatten efteråt eller med ett godkänt 

rengöringsmedel. Rengör inte huden med 

lösningsmedel eller thinner.

Konsultera oss i dessa frågor om du är osäker. 

Brand- och explosionsfaror
De flesta färger innehåller lösningsmedel. 

Några av dessa ämnen avdunstar när du 

öppnar burken. Om du vidtar vissa 

försiktighetsåtgärder kan du minska riskerna:

• Undvik öppen eld i områden där färg

lagras eller där färg appliceras.

• Rök inte på arbetsplatsen.

• Förvara färgen på väl ventilerade, torra

platser säkert borta från värmekällor och

direkt solljus.

• Stäng alltid burkar väl.

• Undvik risken för gnistbildning från metall,

när du slår på eller stänger av elektriska

enheter eller från felaktiga elektriska

anslutningar.

• Låt inte trasor eller handdukar blöta med

färg ligga (spontan förbränning), inte heller

i fickorna på overaller eller andra

arbetskläder.

Färg och miljön
Källsortera tomma burkar med torkade 

färgrester som metall. Släng inte burkar eller 

annat avfall i vatten eller avlopp. Tomma burkar 

med färgrester som inte är härdade ska 

kasseras som kemiskt avfall. Kassera använda 

penslar, rullar och färgbrickor på rätt sätt. 

Rester av förtunning, färg, avfettningsmedel 

och lösningsmedel måste kasseras som farligt 

avfall.
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Systemguide
Introduktion
Alla De IJssel Coatings produkter är noggrant anpassade så att varje kombination 
av produkter garanterar ett optimalt skydd mot påverkan av sol, vind och vatten.

Självklart kommer vi ge dig detaljerad 

information om tillämpningen av våra 

material. Vi mejalar alla systemdatablad, 

produktblad och guider till dig när du 

beställer dina varor. På vår webb kan du se 

våra kulörer, men du kan även beställa hem 

en gratis kulörpalett. 

Vår webbplats: www.de-ijssel-coatings.se.

Med vår systemguide kan du i tre steg välja 

den mest lämpliga kombinationen av produkter 

för att skydda alla delar av din båt.

En skillnad görs mellan båtens olika delar och 

de olika färgprodukterna. Systemguiden låter 

dig beräkna direkt hur mycket material du 

behöver för jobbet.

I tre steg till bästa skydd 

Välj rätt skydd från vår systemguide i tre steg:

STEG 1

Välj rätt yta: trä, aluminium, stål eller polyester. Följ den färgade linjen på det valda 

substratet till STEG 2.

STEG 2

Välj båtens del: under vattenlinjen, ovanför vattenlinjen, däck, överbyggnad eller 

interiör. Välj en av dessa delar under substratets färgade linje. Gå till STEG 3.

STEG 3

Välj produkter. Du måste alltid använda de rekommenderade produkterna. En lämplig produkt 

kan användas som ett alternativ eller måste användas beroende på underlagets skick. Vi kan ge 

dig råd om detta när du är osäker. Siffran i kolumnen anger det minsta antalet rekommenderade 

lager, det går alltid bra att måla fler lager än rekommenderat antal lager.
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STEG 1 STEG 2 STEG 3

Väl typ av material Välj båtens del Välj produkter

Material Area Förbehandling Grundfärg Spackel Skyddsfärg Täckfärg
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Sträckförmåga för varje lager 0.20 L 0.30 L 0.14 L 0.2 L 0.10 L 0.10 kg 0.10 L 0.10 L 0.10 L 0.10 L
POLYESTER

Osmosis-reparation 1 5

Under vattenlinjen 4

Ovan vattenlinjen / fribord 1 3

Däck /mönstrade ytor 1 3

Överbyggnad 1 3

Dolda ytor /stuvfack / kölsvin 1

STÅL
Under vattenlinjen 2 3

Ovan vattenlinjen / fribord 1 2 3

Däck /mönstrade ytor 1 2 3

Överbyggnad 1 2 3

Dolda ytor /stuvfack / kölsvin 1 2
ALUMINIUM

Under vattenlinjen 2 3

Ovan vattenlinjen / fribord 1 2 3

Däck /mönstrade ytor 1 2 3

Överbyggnad 1 2 3

Dolda ytor /stuvfack / kölsvin 1

TRÄ
Under vattenlinjen 1 2 3

Ovan vattenlinjen / fribord 1 1 5

Däck /mönstrade ytor 1 1 5

Överbyggnad 1 1 5

Dolda ytor /stuvfack / kölsvin 1 1 2

Transparent 1 5

Transparent, Karat 1 2 3

Transparent, interiör 1 4

Transparent, 1K 5

5

= Rekommenderas

= Valfri, efter behov

= Antal lager vid applicering med roller eller pensel 
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