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Bij ieder schip wordt onder de waterlijn een aangroeiwerende verf aangebracht. Zonder 
deze aangroeiwerende verf of antifouling kunnen algen en pokken zich makkelijk hechten 
aan het schip en daar verder groeien.
Door deze aangroei ondeDoor deze aangroei ondervindt het schip steeds meer weerstand waardoor de snelheid 
vermindert. Het gevolg is dat er steeds meer brandstof nodig is om op snelheid te blijven.
Er zijn diverse antifoulings in omloop, het is dus belangrijk welke soort u aanbrengt. 
In deze folder informeren wij u hierover en vindt u (hopelijk) antwoorden op uw vragen.

Diverse soorten antifouling

• Zelfslijpende antifouling.• Zelfslijpende antifouling. De zelfslijpende of zelfpolijstende antifouling wordt ver 
weg het meest gebruikt. Het is een verf die ervoor zorgt dat er geen aangroei op het 
onderwaterschip komt. Hetgeen dat een zelfslijpende antifouling doet is het los laten van 
flinterdunne laagjes verf zodra het schip zich voort beweegt. Aangroei dat zich hierop 
probeert vast te zetten maakt geen schijn van kans. Deze antifouling is niet geschikt voor 
snel varende schepen, hiervoor wordt een harde antifouling aangeraden.
• Harde antifouling.• Harde antifouling. Dit is een antifouling die niet zelf polijst zodra hij is aangebracht, 
het is een vaste laag die aangroeiwerende stoffen afscheid. Zodra deze werking is gestopt 
zal er een nieuwe laag overheen gezet moeten worden. Het nadeel hiervan is dat er op 
den duur een opeenhoping van dikke zware verf lagen zal worden aangebracht. Deze 
antifouling wordt vooral gebruikt bij boten die sneller varen dan 30 knopen (50 km/h) 
en boten die vaak op de trailer gezet worden.

• Antifouling voor de plezie• Antifouling voor de pleziervaart. Sinds een aantal jaren is er streng toezicht in 
Nederland op het gebied van antifouling. Voorheen mocht elke antifouling op plezier- en 
beroepsvaartuig gezet worden. Vanwege het hoge kopergehalte en de biociden die de 
antifoulings bevatten werd dit verboden voor de pleziervaart. De reden hiervoor is de hoge 
concentratie biociden die in de lighavens zijn gemeten.
Merken zoals International Yachting, Epifanes, Boero etc. hebben voor de pleziervaart 
nieuwe antifoulings moeten maken met aangepaste waarden die wel veroorloofd zijn. 
De afname van deze antifoulings gaat in blikken van 0.75, 2.5 en 5 liteDe afname van deze antifoulings gaat in blikken van 0.75, 2.5 en 5 liter.
• Antifouling voor de beroepsvaart. Voor de beroepsvaart mogen antifoulings met 
een hoog kopergehalte en biociden wel aangeschaft worden. Vaak gaat dit om grote 
schepen die meerdere jaren in het water blijven liggen en vele lagen zelfpolijstende 
antifouling erop hebben zitten. De afname gaat in blikken van 5 en 20 liter.

FAQ (veel gestelde vragen)

• Hoe weet ik welke antifouling onder mijn schip is aangebracht?
Door een natte doek goed over de antifouling heen te wrijven kunt u zien of er een harde 
of zelfslijpende antifouling onder zit. Geeft de verf af op de doek, dan is de antifouling 
zelfslijpend.

• Kan iedere antifouling over elkaar heen gezet worden?
Het is eerst belangrijk om te weten welke antifouling u onder uw schip heeft zitten. Onder Het is eerst belangrijk om te weten welke antifouling u onder uw schip heeft zitten. Onder 
de meeste schepen zit een zelfslijpende antifouling. Over een zelfslijpende antifouling kan 
niet direct een harde antifouling geplaatst worden, u dient eerst de zelfslijpende antifouling 
te verwijderen zodat u de harde antifouling kunt plaatsen.
Een zelfslijpende antifouling kan over zowel een harde als zelfslijpende antifouling heen Een zelfslijpende antifouling kan over zowel een harde als zelfslijpende antifouling heen 
geplaatst worden. De hechting zal beter zijn als hier eerst een één componenten primer als 
hechting bij gebruikt wordt. De kale plekken dienen ook bijgewerkt te worden met een 
primer voor de hechting. Er bestaan ook antifouling die ontwikkeld zijn op basis van teflon. 
Hier hecht geen enkele antifouling op en zal dus verwijderd moeten worden.

• Wanneer moet ik een primer gebruiken?
Het is van belang dat er onder uw schip een systeem van minimaal 5 lagen aanwezig is. Het is van belang dat er onder uw schip een systeem van minimaal 5 lagen aanwezig is. 
Dit kan opgebouwd zijn uit een 2 component primer, 1 component primer en antifouling. 
Het is belangrijk een goede basis te hebben, hiervoor wordt een 2 component (epoxy) 
primer gebruikt. Hiervan worden er 2 tot 3 lagen van opgezet. Vervolgens komt er een 
hechting primer op, dit kan een 1 of 2 component hechting primer zijn, waar ook 2 tot 3 
lagen van worden opgezet. Als laatste stap de antifouling, deze wordt aangeraden 2 lagen 
van aan te brengen.

• Hoeveel antifouling heb ik nodig?• Hoeveel antifouling heb ik nodig?
Bij de meeste antifouling is het verbruik tussen de 6 - 8 m² per liter. Het is aan te raden dit 
2 lagen aan te brengen voor een betere en langere werking van de antifouling.

• Wat is de minimum temperatuur waarmee ik kan schilderen?
Zorg ervoor dat u met een antifouling niet onder de 5 graden Celsius gaat schilderen.

• Ik heb een aluminium schip, welke antifouling kan ik gebruiken?
Bij een aluminium schip kunt u geen koperhoudende antifouling gebruiken. Er zijn speciaal Bij een aluminium schip kunt u geen koperhoudende antifouling gebruiken. Er zijn speciaal 
ontwikkelde en kopervrije antifouling die toepasbaar zijn op aluminium schepen.


