Behandelen houtwerk
De houten handrailingen. Deze zijn van teakhout gemaakt, en moeten feitelijk een
mensenleven mee kunnen. Teakhout heeft de naam onderhoudsvrij te zijn, maar dat
is beslist niet zo! Als u de handrailing nu toch verwijderd heeft, schuurt u de dan eens
flink op met waterproof schuurpapier en…..zout water (ja, gewoon een emmer water
met een beste scheut keukenzout erin). U zult zien dat het hout er van opknapt.
Nadien, als het goed droog is, kunt u als u een blijvend mooi resultaat wilt het beste
gebruik maken van Owatrol D1 olie. Deze olie smeert u nat-in-nat op het hout, net
zolang tot het hout geen olie meer opneemt. Dan kans soms pas het geval zijn nadat
u 10 tot 15 lagen heeft opgebracht, maar in de praktijk valt dit werk erg mee: u blijft
immers steeds de nieuwe lagen opbrengen en hoeft niet te wachten totdat het droog
is. Gewoon achter elkaar alle railingen insmeren, zeg maar rustig: soppen! Daarna,
als alles goed is opgedroogd, kunt u Owatrol D2 gebruiken om er een mooie glans
op te krijgen; ook dit is een kwestie van smaak.
Alle beslag moet weer worden aangebracht, al of niet nadat u het opnieuw heeft
laten verchromen of sowieso vernieuwt heeft. Vergeet u de kit niet?? Sikaflex is
momenteel het beste product om afdichtingen op boten ook daadwerkelijk waterdicht
te krijgen. Let op: verwijder overtollige kit DIRECT!! Als het spul opdroogt en u gaat
het er dan af’peuteren’ dan trekt u zeker ook de verse lak er mee af!!
Dan de binnenzijde van de boot. U heeft allemaal hetzelfde gezien: aan de
binnenzijde van de stuurhut en rond de ramen in de kajuit zie je het grove polyester.
Van de werf uit werd op het polyester een dunne laag hars opgebracht met daarin
een spikkeltje verwerkt. In de loop van de jaren is dat er niet mooier op geworden. De
simpelste oplossing: schilderen!! Ook hier goed schoonmaken (gebruikt u een Flexa
Rinser, onverdund), en daarna hoef je niet te schuren. Hierna een primer opbrengen
en dan 1 of 2 lagen in de gewenste kleur aflakken. Smaken verschillen: matglans
geeft wat meer rust in de relatief kleine ruimte, hoogglans maakt het uiterlijk luxer.
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Datzelfde geldt ook ook voor het houtwerk: hoogglans geeft wat meer allure,
matglans maakt het wat rustiger. Wees, als u het houtwerk wilt gaan lakken
voorzichtig: het is slechts een heel dunne fineerlaag die u ziet, als u dus te heftig
gaat schuren, of met een te flinke schuurmachine er op af gaat, schuurt u dwars door
het fineer heen. Voorzichtigheid is hier dus belangrijk! Zelf heb ik het geschuurd met
een kleine driehoek-schuurmachine met fijn schuurpapier. Op de wat lelijkere
plekken ben je dan wel wat langer bezig, maar deze tijdsinvestering loont!

