
Ultra low – Instructies 



Disclaimer 
•  Lijm	  kan	  verkleuren,	  als	  het	  in	  contact	  met	  Uv-‐licht	  komt.	  

•  Tape	  kan	  taperesten	  achterlaten	  als	  het	  er	  af	  gehaald	  wordt.	  

•  Lijm	  moet	  tenminste	  3	  min	  drogen,	  voordat	  er	  spanning	  op	  het	  onderdeel	  gezet	  mag	  
worden.	  

•  Lijm	  is	  volledig	  uitgehard	  na	  12	  uur.	  

•  Stappen	  dienen	  in	  de	  juiste	  volgorde	  gevolgd	  te	  worden,	  om	  miststappen	  te	  voorkomen.	  

•  Lees	  voordat	  uw	  begint	  de	  gehele	  handleiding	  door,	  om	  een	  beeld	  te	  krijgen	  van	  het	  
totaalproces.	  

•  Neem	  contact	  op	  met	  Bootzeil	  of	  raadpleeg	  de	  hulp	  video's	  op	  de	  website	  als	  u	  handelingen	  
niet	  begrijpt.	  In	  het	  pakket	  ziGen	  namelijk	  precies	  genoeg	  onderdelen	  voor	  het	  maken	  van	  
één	  zeil.	  Mocht	  u	  een	  fout	  gemaakt	  hebben,	  kunt	  onderdelen	  nader	  bestellen	  (probeer	  dit	  te	  
voorkomen	  voor	  uw	  eigen	  gemak).	  	  

•  Het	  zeil	  kan	  tegen	  sneeuw	  belasMng.	  Echter	  raadt	  Bootzeil	  aan	  extreme	  hoeveelheden	  
sneeuw	  te	  verwijderen.	  
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Symbolenlijst	  

Wijst	  op	  belangrijke	  acMes	  die	  fouten	  kunnen	  voorkomen.	  

Toevoegende	  informaMe.	  

Een	  handigheid	  die	  kan	  helpen	  bij	  de	  installaMe	  van	  het	  zeil.	  

Lees	  bij	  dit	  symbool	  alMjd	  goed	  de	  lijminstrucMes	  door.	  Er	  zal	  gelijmd	  
moeten	  worden.	  
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Extra	  benodigdheden	  
-‐  RelaMef	  rusMge	  dag,	  niet	  te	  veel	  regen,	  niet	  te	  

veel	  wind	  
-‐  Aansteker	  	  
-‐  Schilderstape	  
-‐  Zaag	  
-‐  Goedkoop	  bouwzeil	  van	  ca	  4x4	  meter,	  of	  

schone	  ondergrond	  (niet	  alMjd	  noodzakelijk)	  
-‐  Eenmalige	  installaMe	  kan	  met	  1	  persoon,	  2	  	  

personen	  is	  handiger	  

Voorbereiding	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  Lees	  eerst	  gehele	  instrucMe	  
-‐  	  	  	  Controleer	  het	  pakket	  

Achterzijde	  bakboord	  

Achterzijde	  stuurboord	  

Voorzijde	  bakboord	  

Voorzijde	  stuurboord	  

Schaar	  Schokkoorden	  

Meegeleverd	  in	  pakket	  
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Lijmpakket	  
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20x	  

1x	  

1x	  

1x	  

Bewaar	  uw	  spullen	  van	  het	  
pakket	  en	  overig	  zeil,	  zo	  kunt	  
u	  wanneer	  nodig	  
gemakkelijk	  herstellen.	  

Bootzeil 

Bootzeil 

20	  tot	  30	   1x	   1x	  
Koordpakket	  

Touw	   Spangesp	  Koord	  geleiders	  
KliGenbandpad	  0,75m	  	  

Pad	  pakket	  (opMoneel)	  

6x	  
2x	  

Afwatering	  pad	  

Stokkenpakket	  

Lowerpole	  pad	  +	  
elasMek	   Stok	  

Upper	  pole	  pad	  

Let	  op:	  rits	  is	  opMoneel	  

Krijtje	  



Lijminstruc;es	  

Endurance+	  lijm	  

Benodigdheden	  
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Als	  u	  dit	  symbool	  tegenkomt,	  betekend	  
dit	  dat	  uw	  de	  lijminstrucMes	  moet	  gaan	  
toepassen.	  



Fase	  1:	  

1

2 3

4

De	  lijm	  kan	  verkleuren	  
door	  Uv-‐licht,	  dus	  zorg	  
ervoor	  dat	  de	  lijm	  alleen	  
onder	  het	  onderdeel	  zit.	  
Mocht	  de	  lijm	  toch	  onder	  
het	  onderdeel	  uitgekomen	  
zijn,	  probeer	  het	  zo	  snel	  
mogelijk	  weg	  te	  vegen	  
met	  een	  doek.	  

Echter	  zijn	  de	  lijmresten	  te	  
verwijderen	  met	  een	  nader	  te	  
bestellen	  lijm	  “Cleaner”.	  	  
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Om	  lijmresten	  te	  voorkomen	  kunt	  u	  rond	  de	  plek	  waar	  de	  pad	  geplaatst	  zal	  worden,	  schilders	  tape	  
aanbrengen,	  zo	  komt	  de	  overige	  lijm	  op	  de	  schilders	  tape	  i.p.v.	  het	  doek.	   7	  



Lijminstruc;es	  

5

Wees	  voorzichMg	  met	  de	  
dosering,	  het	  is	  te	  zien	  als	  het	  
overmaMg	  gebruikt	  wordt.	  

Wij	  raden	  het	  aan	  de	  lijm	  eerst	  
te	  proberen	  op	  de	  onderzijde	  
van	  het	  zeil	  e.d.	  om	  gevoel	  voor	  
het	  doseren	  te	  krijgen.	  
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Aanvullende	  informa;e	  over	  de	  lijm!	  
H225	  -‐	  Licht	  ontvlambare	  vloeistof	  en	  damp	  	  
H319	  -‐	  Veroorzaakt	  ernsMge	  oogirritaMe	  	  
H335	  -‐	  Kan	  irritaMe	  van	  de	  luchtwegen	  veroorzaken.	  	  
Aanvullende	  Gevareninforma;e:	  
EUH019	  -‐	  Kan	  ontplohare	  peroxiden	  vormen	  	  
Voorzorgsmaatregelingen	  
P210	  -‐	  Verwijderd	  houden	  van	  warmte/vonken/open	  vuur/hete	  oppervlakken	  en	  andere	  ontstekingsbronnen.	  -‐	  Niet	  roken.	  	  
P261	  -‐	  Inademing	  van	  stof/rook/gas/nevel/damp	  vermijden.	  	  
P305+P351+P338	  -‐	  BIJ	  CONTACT	  MET	  DE	  OGEN:	  voorzichMg	  afspoelen	  met	  water	  gedurende	  een	  aantal	  minuten;	  contactlenzen	  verwijderen,	  indien	  mogelijk;	  
blijven	  spoelen.	  	  
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Voorbereiding:	  Koord	  rondom	  plaatsen	  

Span	  het	  koord	  rondom	  de	  boot,	  
zorg	  dat	  het	  koord	  goed	  strak	  
komt	  te	  staan.	  Maak	  gebruik	  van	  
de	  spangesp.	  

Plaats	  de	  koordgeleiders	  op	  de	  
scepters.	  	  
Rijg	  het	  touw	  door	  de	  
koordgeleiders	  na	  bevesMging.	  
Span	  het	  touw	  strak	  door	  middel	  
van	  de	  ratel.	  

Bootzeil 
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Voorbereiding:	  stokken	  op	  maat	  maken	  

120cm-‐50cm	  

Achterkant	  boot	  

Voorkant	  boot	  

5	  cm	  

5	  cm	  

Punt	  boot	  

Bootzeil 
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Als	  de	  plaats	  van	  de	  upper	  pole	  pads	  niet	  helemaal	  
voor	  uw	  boot,	  is	  er	  een	  mogelijkheid	  om	  2	  extra	  
upper	  pole	  pads	  op	  een	  andere	  plaats	  te	  lijmen.	  



3cm	  1

2

Lijm	  losse	  sMksels	  
met	  een	  Mpje	  lijm	  
(gebruik	  heel	  weinig)	  
	  
	  

3
4

Doorvoeren	  mast	   Bootzeil 
Beschermt het beste 
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Markeren:	  de	  beugel	  en	  stagen	  (indien	  aanwezig/	  nodig)	  

Bootzeil 

Bootzeil 

Bootzeil 
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Bewerken:	  Beugel	  (indien	  aanwezig)	  
	  

Lees	  de	  lijminstrucMes	  goed	  door!	  

Plak	  alMjd	  de	  kant	  met	  de	  
plakstrip	  op	  het	  zeil.	  

1 2 3

Bootzeil 
Beschermt het beste 

Lijm	  losse	  
sMksels	  met	  
een	  Mpje	  lijm	  
(gebruik	  heel	  
weinig)	  
	  
	  

Bootzeil 

Bootzeil 

4 5 6
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Brede	  kliGenband	  pad	  



Bootzeil 

Bootzeil 

Gebruik	  de	  stroken	  van	  75	  cm.	  

Gebruik	  de	  stroken	  van	  150cm.	  

1 3 4 5

Plak	  alMjd	  de	  kant	  met	  de	  plakstrip	  op	  het	  zeil.	  

Bewerken:	  Stagen	  doorvoeren	  (indien	  nodig)	  
	  

Bootzeil 
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6 7 8

Lees	  de	  lijminstrucMes	  goed	  door!	  

9

Plak	  alMjd	  de	  kant	  met	  de	  plakstrip	  op	  het	  zeil.	  

Bewerken:	  Stagen	  doorvoeren	  (indien	  nodig)	  
	  

Lijm	  losse	  
sMksels	  met	  
een	  Mpje	  lijm	  
(gebruik	  heel	  
weinig)	  
	  
	  

Bootzeil 
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Bootzeil 

Bootzeil 

1 2 3 4

Zet	  het	  zeil	  vast	  aan	  de	  boot	  met	  de	  
schokkoorden.	  Gebruik	  de	  lusjes	  die	  het	  
best	  geposiMoneerd	  zijn	  voor	  uw	  boot.	  

Doordat	  de	  schokkoord	  2	  haken	  heen,	  
zijn	  dat	  2	  bevesMgingspunten.	  

Zet	  de	  lusjes	  die	  aan	  de	  binnenkant	  van	  
het	  zeil	  ziGen	  vast	  aan	  het	  koord	  dat	  u	  
rondom	  uw	  boot	  heen	  gespannen.	  

Afwerken:	  Lusjes	  vastzeWen	  
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De Monkeyclip 
1

2

3

4

5

6

Oprollen	  tot	  de	  gewenste	  lengte	  

Monkeyplaatje	  

Zeil	  

Monkeyclip	  bevesMgen	  

Knijpen	  met	  de	  hand	  

Knijpen	  met	  een	  tang	  
(gebruik	  kracht)	  

Controleer	  of	  de	  clip	  	  schuin	  ←	  →	  

Afwerken:	  Monkeyclips	  plaatsen	  

Rol	  rondom	  de	  boot	  het	  
zeil	  aan	  de	  onderkant	  op	  
tot	  de	  gewenste	  lengte	  is	  
bereikt.	  Doe	  dit	  volgens	  
de	  monkeyclip	  
instrucMes.	  (rechterzijde	  
pagina	  en	  volgende	  
pagina)	  
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Monkeyclip	  plaatje	  

Dan	  rechts	  knijpen	  Eerst	  links	  knijpen	  Monkeyclip	  	  met	  hand	  	  posiMoneren	  
en	  dicht	  knijpen	  

Binnenzijde	  doek	  1

2

3

Afwerken:	  Monkeyclips	  plaatsen	  (verduidelijkende	  foto’s)	   Bootzeil 
Beschermt het beste 
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OpzeWen	  na	  eerste	  installa;e	  

1

2

3

PosiMoneer	  het	  zeil	  
op	  de	  boot	  en	  zet	  
de	  stokken	  op	  de	  
juiste	  plaats.	  Werk	  
vanuit	  het	  midden	  
naar	  buiten.	  

BevesMg	  de	  
schokkoorden.	  

Maak	  de	  
monkeyclips	  vast	  
aan	  het	  koord	  
rondom	  de	  boot.	  



Vraag & antwoord 
 
Algemeen 
Het dekzeil Pampus is een  semi-maatproduct, Er zullen altijd wat plooien blijven hier en daar. Bootzeil heeft een service werkplaats wij kunnen 
altijd nog aanpassingen voor u doen. Ook risten kunnen er nadien nog in gezet worden als u wilt. 
 
Het zeil is te smal/past niet 
Bel ons op, wij kunnen u van tips voorzien om het zeil er beter op te krijgen dankzij onze ervaringen.  
Indien nodig vragen wij u een paar foto’s te sturen.  
 
Het zeil is te kort   
Zet het zeil aan de achterzijde vast en trek aan de voorzijde zo hard als u kan aan het zeil. Indien u meer dan 10 cm te kort komt dan is het 
raadzaam even contact met ons op te nemen en ons een paar foto’s te sturen. Wij helpen u dan verder. Indien nodig komen wij langs.  
 
Ik wil het zeil laten installeren 
Bootzeil werkt met een groep installateurs met veel ervaring. Ze werken door het gehele land, vaak ook in het weekend. Gemiddeld kost een 
installatie ca. 550 euro afhankelijk van het aantal uren werk en de reistijd. De installateurs kunnen ook aanpassingen opmeten, en deze op een 
juiste, zorgvuldige wijze doorgeven aan onze werkplaats. Bel 023 – 521 96 92 en maak direct een afspraak 
 
Ik zie af en toe een paar stikfoutjes 
Bootzeil laat haar dekzeilen met de hand maken door geschoolde vakmensen die een bijna perfect product afleveren. 
Het blijft echter handwerk. Dus een foutje zit er af en toe in. Een schadelijk foutje repareren we graag tijdens de lenteservicebeurt. (gratis 
tijdens de lenteservicebeurt) 
 
De stiknaden voelen vochtig aan 
De eerste maanden kunnen de stiknaden vocht absorberen, Dit komt omdat zij in een industriële omgeving gemaakt en verwerkt zijn. Doordat 
het weer er in gaat zitten verstoppen de poriën en sluiten de stiknaden zich in de loop der tijd vanzelf waterdicht af. U kunt dit proces 
versnellen met waterstopspray. 
 
Is uw vraag niet beantwoord, bel ons dan even op, wij helpen u dan graag verder: 023 - 521 96 92 

Bootzeil 
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Bootzeil	  maakt	  ook	  bespoke	  custom	  hoezen	  
voor	  uw	  tuinmeubelen.	  Marina	  kwaliteit.	  
	  
www.bootzeil.nl	  


