
Epifanes nieuws 2019

Welkom watersporters

Graag houden wij u op de hoogte 
van het reilen en zeilen van 
Epifanes. In deze Nieuwsbrief 2019 
vindt u weer handige tips voor 
het schilderwerk aan uw schip  
en informatie over recente 
ontwikkelingen op het gebied  
van antifoulings. 

Wellicht dat we elkaar op  
één van de komende water - 
sport beurzen zullen zien. Hier 
kunt u altijd terecht met uw 
verftechnische vragen. Ook  
de website, gratis app en onze 
helpdesk kunnen u verder op  
weg helpen (0297 – 360366). 

Wij hopen dat deze Nieuwsbrief  
u nuttige informatie biedt en net 
als u, zien wij uit naar een mooi 
en zonnig vaarseizoen 2019.  

Verkoopteam Epifanes 

W. Heeren & Zoon BV 

Helpdesk: 0297 360366
info@epifanes.nl
www.epifanes.nl

Met dank aan de Trintella Vriendenclub
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Door de mooie vloeiing, de 
hoge bolle glans en langduriger 
glansbehoud is deze klassieke 
vernis wereldwijd nog steeds het 
meest gewaardeerd en toegepast. 
Bevat extra UV Filter voor nog 
meer bescherming. 

Met een nieuwe, moderne 
uitstraling is Epifanes Bootlak 
blank weer helemaal van deze  
tijd. 

Epifanes Vernis
in nieuwe jas
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Komend seizoen zult u Epifanes aantreffen  

op meerdere open dealerdagen in het land. 

Uiteraard ontbreekt Epifanes ook niet op de 

bekende watersportbeurzen. 

Op de Epifanes-stand geven wij u persoonlijk 

en deskundig advies op lak- en verf gebied, het 

repareren en/of verlijmen met West System. 

Ook voor vragen over poetsen en in de was 

zetten kunt u bij onze experts terecht. Boot Holland – Leeuwarden 

8 - 13 februari 2019
www.wtcexpo.nl

Hiswa - Amsterdam 

6 - 10 maart 2019
www.hiswarai.nl

Hiswa te Water  - Lelystad 

4 - 8 september 2019
www.hiswatewater.nl

Bezoek Epifanes   bij uw dealer of op de beurs

Epifanes Copper-Cruise is een harde high 

performance antifouling. CTGB toegelaten voor 

beroeps- én pleziervaart tot 2022. Met een 

toegestaan maximaal kopergehalte van 12.1% en 

het licht slijpende karakter is dit op de Neder-

landse markt de meest effectieve antifouling 

voor zowel zeil- als (snelle) motorvaart.

Copper-Cruise is kleurvast, schrobbaar en geschikt voor 
alle typen schepen varend tot 30 knopen (50 km/u). 
Biedt een langdurig aangroeiwerende werking op zoet, 
en zout water. De antifouling kan na behandeling direct 
worden aan gebracht over bestaande goed hechtende 
harde en zelfslijpende antifoulings. In andere gevallen 
eerste een barrierecoat aanbrengen met Epifanes CR 
Antifouling Primer. Niet aanbrengen op aluminium 
onderwaterschepen.

Ga voor goud!

Toelatingsnummer 14301N. Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Toegelaten voor  
de pleziervaart 

tot 2022

Verkrijgbaar in 6 kleuren in 750 ml., 2500 ml.  
en nu ook in een 5000 ml. verpakking.



Naast de maritieme toepassingen, wordt Epifanes 
Poly-urethane Jachtlak ook op minder allerdaagse 
 objecten succesvol toegepast. Zo is er een mintgroene 
elektrische Fendergitaar, een klassieke mandoline, 
een pikzwarte klassieke Cadillac, een spierwitte retro-
platenspeler en een spectaculaire rode Ducati motor. 
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Wist u dat…
Plannen
Vooraf plannen van het schilder-
werk voorkomt tijdsgebrek 
achteraf. Wat moet er allemaal 
gebeuren? Welke verf is hiervoor 
nodig, welke kleur en hoeveel? 
Denk ook aan schildersbenodigd-
heden, zoals kwasten, rollers, 
kwalitatief schuurpapier en goed 
afplaktape.

Kou
Bij kou wordt verf dikker, kan 
minder mooi uitvloeien en is 
lastiger aan te brengen. Bij droog 
weer wordt het schilderen vanaf 
10° C. al een heel stuk prettiger.  

Glans 
De totale dikte van de aange-
brachte droge verflaag beïnvloedt 
de bescherming, de glans en het 
glansbehoud sterk. Een schraal 
verf- of vernis systeem zal minder 
glimmen en minder lang bescher-
ming kunnen bieden. Bedenk altijd 
dat glansverlies betekent dat  
het verf- of vernis systeem moet 
worden onderhouden.

Antifouling 
Antifouling is meer dan alleen maar 
een kleurtje. Het moet aangroei 
tegenhouden! Antifouling daarom 
altijd vol aanbrengen. Gebruik hier -
voor een kortgeschoren vachtroller. 
Breng antifouling altijd horizontaal 
aan en geef delen met veel wrijving, 
zoals de waterlijn, de boeg en bij 
het roerblad altijd meer laagdikte. 

Dunne lagen
Twee dunne verflagen kunnen 
meer bescherming bieden dan één 
dikke. Dit heeft te maken met de 
mole culaire overlapping (crosslink) 
van de verf. Dit geldt voor boven 
en vooral onder de waterlijn. 

Roller
Met de kwast wordt veelal meer 
laagdikte aangebracht dan met 
een schuimroller. Daarom bij rollen 
altijd een extra laag aanbrengen. 
“Roll & tip” kan ook. Hierbij wordt 
met een (kortgeschoren) vacht-
roller de verf vol opgezet, waarna 
het met de kwast wordt fijn wordt 
verdeeld. Deze aanbreng-techniek 
vindt u online terug op Youtube.  

Online verkoop 
Naast reguliere watersportwinkels 
en verfspecialisten zijn Epifanes 
producten steeds meer online te 
koop. Ook vinden de producten 
meer aftrek binnen de DHZ-branche. 

Oplosmiddel 
Oplosmiddel is zwaarder dan lucht 
en stijgt niet, maar zakt naar 
beneden. Daarom drogen liggende 
delen langzamer dan staand werk.
Droging van verf en vernis is 
afhankelijk van temperatuur, de 
aangebrachte laagdikte en de 
ventilatie. Bij lagere temperaturen 
zal de droging en doorharding 
 langer duren dan bij hogere 
temperaturen. 

Met West System Six 10 is doseren 
en verwerken van epoxyhars nog 
nooit zo eenvoudig geweest.  
Geen geklieder meer en altijd  
de correcte mengverhouding  
voor optimale doorharding en 
maximale hardheid. De oplossing 
om snel en eenvoudig gaten en 
scheuren te vullen, structureel en 
watervast te verlijmen en diverse 
reparaties uit te voeren.

 West System Six 10 is een verdikte 
epoxyhars die niet druipt en 
geschikt is voor gebruik onder en 
boven water. 
Hoewel Six 10 dikker is dan 
standaard epoxyhars biedt Six 10 
toch voldoende verzadigings-
vermogen en kan zonder voor-
strijken op kaal hout, polyester, 
staal en aluminium worden 
aangebracht. 

West System Six 10 epoxyhars is 
verpakt in een handige 190ml. 
lijmkoker voorzien van een 
zelfdoserende mengtuit. Zo kan 
met een lijmpistool elke gewenste 
hoeveelheid epoxymengsel op 
eenvoudige wijze snel en correct 
worden gedoseerd. 

WEST SYSTEM SIX-10 

Snel en eenvoudig ijzersterke verlijmingen  maken 

Epifanes 
waar je het niet 

verwacht



EPIFANES SEAPOWER

Voor al het poetswerk aan boord
Voor al het poetswerk aan boord biedt 
Seapower een overzichtelijk en zeer 
doeltreffend onderhoudspakket van 
hoogwaardige cleaners en wassen. 

Of het nu is voor een snelle en 
doeltreffende reiniging van de 
bekende “gele snor” op polyester, 
het aanbrengen van een zeer harde 
beschermende “once-a-year” 
carnaubawas of het onderhoud van 
fenders en rubberboten, Seapower 
heeft voor vrijwel alle ondergronden 
een uitgekiend en doeltreffend product. 
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Meer informatie nodig? Onze website www.epifanes.nl staat 
vol met nuttige tips en tricks voor optimaal eindresultaat.  
Of download de gratis epifanes hulp-app. Hiermee hebt u alle 
informatie direct bij de hand. 

Wilt u onze brochure, kleurenwaaier, prijslijst of dealerlijst 
ontvangen? Dat kan natuurlijk ook. Stuur een mailtje of bel 
met onze helpdesk. 

Wij sturen het Epifanes informatiepakket graag. Uiteraard 
zijn wij aanwezig op diverse watersportbeurzen, waar gratis 
brochure-materiaal kan worden meegenomen. 

0297 - 360 366 / info@epifanes.nl

Epifanes brochure, kleurenwaaier, 
prijslijst of dealerlijst

EEN DAG OP HET HOOFDKANTOOR VAN EPIFANES

In het hol van de leeuw
Met Nederland voorop en export naar meer dan 

50 landen is elke dag is weer een verassing op het 

Epifanes’ kantoor. Het laatst toegevoegde 

exportland is Malediven ten zuiden van India/Sri 

Lanka. Naast de fabriek in Aalsmeer heeft Epifanes 

ook verkoopkantoren in Amerika en Azië.

Berichten
Terwijl de computers ’s morgens opstarten eerst 
een lekkere kop koffie. Eenmaal opgestart wordt 
de reguliere en digitale post gecheckt; bestel-
lingen uit binnen- en buitenland, technische 
 informatie-aanvragen, facturen en diverse overige 
verzoekjes. Alles wordt netjes beantwoord en/of 
afgehandeld.

Publiciteit
De afdeling publiciteit houdt zich bezig met de 
ontwikkelen van leaflets, brochures (ook deze 
nieuwsbrief). Verder is de afdeling publiciteit 
verantwoordelijk voor het bijhouden van de 
epifanes’ website en - app, organisatie van 
beursdeelnames, workshops, enz. 

Helpdesk
Gedurende de hele dag wordt de Epifanes 
Helpdesk veelvuldig geraadpleegd. Vooral 
tijdens de lunch! Dubbele lijnen, in het Duits, 
Engels of Frans, de helpdesk staat iedereen 
deskundig te woord. 

Etiketten
Met zoveel export moeten heel veel etiketten 
geproduceerd worden. Zo heeft elke land heeft 
zijn eigen etikettering of dit nu Frans, Duits of 
Grieks is. Dit is inmiddels een volledige dagtaak 
geworden.  

Transport
Al die export wereldwijd moet ook getranspor-
teerd worden met een snel groeiende hoeveel-
heid export documenten. Al met al een flinke 
kluif. Wij zijn in ieder geval klaar voor de Brexit. 

Inkoop
Geen verkoop zonder goede inkoop. Niet alleen 
grondstoffen voor verf, maar ook blikwerk, 
etiketten, verpakkingsmateriaal en pallets. Er is 
daarom ook een sterke link richting het magazijn 
en expeditie. 

Directie
Dit alles wordt gecoördineerd door de directie. 
Epifanes kenmerkt zich op kantoor door een 
zeer open overlegstructuur, waarin een eigen  
inbreng, flexibiliteit en pro-actieve inzet onmis-
kenbaar aanwezig zijn. 
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Epifanes Mono-urethane
Harde ééncomponent hoogglans jachtlak  •   Voor nieuw en bestaand verfwerk 
Verwerkbaar vanaf 5°C.  •  Mooie vloeiing  •  Snelle doordroging en doorharding


