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Lloyds heeft indertijd voor dit type boot al 
stormblinden verplicht gesteld in de vorm 
van multiplex platen. Deze waren niet aan 
boord bij deze boot. We praten hier over 
gelijmde perspex ruiten die van buiten 
naar binnen gezien op de verticale bin-
nenrand tegen het aluminium zijn gelijmd.

Lijmende werking
Het geel gekleurde op de schets is de 
toegepaste siliconenkit die toen werd 
gebruikt. Na verloop van ruim 25 jaar 
was de lijmende werking van de kit bij 
deze boot niet meer intact. Dit kan ook 
al eerder het geval zijn. De zee trekt met 

kracht aan de ruit als het schip uit het 
water trekt. Diezelfde kracht heeft de ruit 
losgetrokken van de aluminium raamlijst.  
 
Garantex heeft het hier over vaste ramen 
met aluminium en perspex van het merk 
Vaassen Fittings die op verschillende 
zeiljachten zijn toegepast. De leverancier 
van deze ramen bestaat niet meer, waar-
door nieuwe boten niet meer met deze 
ramen worden uitgerust. In gebruikte 
boten komen de ramen nog wel voor. 
 
Onderzoek de eigen ramen
De experts van Garantex adviseren met 
klem de eigen scheepsramen te onder-
zoeken. Controleer welk type ramen op 
uw boot zijn aangebracht en kijk daarbij 
ook naar de lijmverbinding. Eigenlijk dient 
kit met een dergelijke lijmende functie niet 
van het type siliconen te zijn maar bijvoor-
beeld van poly-urethaan of poly-sulfide. 
Zelfs dan dient de lijmende werking na tien 
jaar grondig gecontroleerd te worden. Bij 
twijfel raden de experts aan de ruit te ver-
wijderen en deze opnieuw met kit aan te 
brengen.

De beschreven raamconstructie met al-
leen een verlijming met siliconenrubber 
tegen een aluminium rand wordt al tijden 
niet meer toegepast. Is uw boot echter 
op leeftijd en is deze toch voorzien van 
dit type verlijming? Overweeg dan om de 
ramen of de borging van de ruiten te ver-
vangen. Zo voorkomt u dat u net als deze 
verzekerde de zeiltocht moet onderbreken 
vanwege een verloren raam.

Garantex bedankt de betreffende 
jachteigenaar voor het ter beschikking 
stellen van de informatie.
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Opnieuw bereikt een opvallende melding de experts van 
Garantex: een jachteigenaar verliest - al zeilend - een ruit van 
zijn zeiljacht uit het bouwjaar 1989. Het ongeval doet zich voor 
bij de kust bij Harwich (Engeland). Gelukkig heeft de verze-
kerde het snel in de gaten: hij besluit over de andere boeg te 
liggen en gaat op de motor verder. Het gat is intussen met een 
kussen afgestopt. De vraag is echter: hoe heeft dit kunnen 
ontstaan?

Het was een plaatje. Precies de boot die u wilde hebben. En ‘Te Koop’ 
voor een bedrag dat duidelijk maakte dat de eigenaar geen echte 
botenman was. Deze buitenkans kon u eenvoudig niet aan de 
steiger laten liggen. Maar gelukkig schakelde u voor de zekerheid 
de specialisten van Garantex in. Hun waterdichte expertise bracht 
slechte zaken boven water en voorkwam dat u het schip in ging.
 
Het beoordelen van de staat waarin een schip verkeert is 
specialistenwerk. Neem daarom voor een aankoop contact 
op met Garantex voor het juiste advies!
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