
DIY PAINT 
HANDLEIDING  



Lees de handleiding zorgvuldig voor u start  
Deze handleiding is opgemaakt zodat, als u alle stappen zorgvuldig volgt, een mooi en 
duurzaam resultaat zal bekomen.


DE BUITENKANT VAN UW TANKKD COATEN 

Alles wat u nodig hebt zit in uw pakket die u zonet hebt ontvangen. Als er enige twijfel 
is omtrent de handleiding of de producten kunt u ons whatsappen op 0032487530999. 


Voor uw eigen veiligheid gebruik handschoenen en een gelaatsmasker. Laat kinderen niet 
in de omgeving zolang de verf niet droog is. 


Doe de coating als u enkele dagen vakantie hebt of tijd kunt vrijmaken. 


Kies een droge plaats liefst met een constante temperatuur van 20 graden. Als u de tank 
buiten wilt coaten kies dan een droge dag met weinig wind. 


Breng de coating aan in de schaduw 


Draag kledij die kapot mag gaan en bescherm uw ondergrond met karton, plastiek…


1. Voorbereiding van de stock tank 


_ schroef de dop van de waterafvoer uit de tank. 


-Neem alle vet en vuil weg van de stock tank: spuit deze grondig af met een hogedruk 
of tuinslang.


-Neem een vod en giet een beetje tinner op de vod en wrijf alle vuil en vet weg. 


-Wrijf nu de tank in met een borstel en de eco-degreaser ( doe dit grondig) in 
cirkelvormige bewegingen. Het product schuimt als u dit grondig doet. Na aanbrengen 
spoelt u de verfborstel uit met water. Dit product is ecologisch en kan geen kwaad voor 
het milieu dus u kunt deze gewoon afspoelen in de tuin. 


-Laat 20 minuten staan en spoel af met overvloedig water. 
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-Maak de tank volledig droog. ! ook in de naden. TIP laat enkele uren drogen voor u 
begint met schuren. 


- Neem de blauwe schuurcirkel en schuur de tank met cirkelvormige bewegingen ( niet 
hard drukken)


- Neem nu de roze schuurcirkel en doe dit opnieuw 


- Met de schuurspons gaat u alles nog eens verfijnen en afwerken. 


- Neem nu alle stof weg ( eventueel wegblazen of met de stofzuiger) 


2. De verf klaar maken


De mengverhouding is 8/1 volume


Concreet: 


244cm 213 cm rond /300cm 244cm ovaal 


- Neem de cryltane pot ( grote pot A component) en voeg de B component toe en roer 
deze zorgvuldig. Giet deze in de mengbeker en verdun 5% met de bijgeleverde tinner. 


183cm-152cm rond/ 213cm 183cm ovaal


- Cryltane pot ( grote pot A component ) in mengbeker tot aan 400ml harder B 
component toe voegen 50ml.  Goed roeren en 5% verdunnen met bijgeleverde tinner. 


- Nu kunt u de buitenkant rollen en met de borstel de randen afwerken. Wees niet 
zuinig op de verf, deze moet een laagdikte hebben van 60 micron. ( niet duwen op de 
rol) 


Altijd de verf kruisen dus horizontaal en verticaal 


_ smijt de gebruikte borstel en rol weg. 


- Laat Minimum 4 u drogen en Maximum 24 u voor u de tweede laag aanbrengt. 
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- Eindlaag: ZIE mengverhoudingen van de eerste laag, maar NIET VERDUNNEN MET 
TINNER. 


- Volledig droog na 24 U. 


DE BINNENKANT EN ONDERPLAAT VAN UW TANK 
COATEN 

Met de onderplaat bedoelen we de buitenkant van de bodem die in contact komt met de 
grond. Doe dit als laatste met de overschot van u primer. 


Alles wat u nodig hebt zit in uw pakket die u zonet hebt ontvangen. Als er enige twijfel 
is omtrent de handleiding of de producten kunt u ons whatsappen op 0032487530999. 


Voor uw eigen veiligheid gebruik handschoenen en een gelaatsmasker. Laat kinderen niet 
in de omgeving zolang de verf niet droog is. 


Doe de coating als u enkele dagen vakantie hebt of tijd kunt vrijmaken. 


Kies een droge plaats liefst met een constante temperatuur van 20 graden. Als u de tank 
buiten wilt coaten kies dan een droge dag met weinig wind. 


Breng de coating aan in de schaduw 


Draag kledij die kapot mag gaan en bescherm uw ondergrond met karton, plastiek…


1. Voorbereiding van de stock tank 


_ schroef de dop van de waterafvoer uit de tank. 


-Neem alle vet en vuil weg van de stock tank: spuit deze grondig af met een hogedruk 
of tuinslang.


-Neem een vod en giet een beetje tinner op de vod en wrijf alle vuil en vet weg. !! 
Vergeet de naad zeker niet ( de grijze coating die op de naad zit neemt u ook volledig 
af)


3



-Wrijf nu de tank in met een borstel en de eco-degreaser ( doe dit grondig) in 
cirkelvormige bewegingen. Het product schuimt als u dit grondig doet. Na aanbrengen 
spoelt u de verfborstel uit met water. Dit product is ecologisch en kan geen kwaad voor 
het milieu dus u kunt deze gewoon afspoelen in de tuin. 


-Laat 20 minuten staan en spoel af met overvloedig water. 


-Maak de tank volledig droog. ! ook in de naden. TIP laat enkele uren drogen voor u 
begint met schuren. 


- Neem de blauwe schuurcirkel en schuur de tank met cirkelvormige bewegingen ( niet 
hard drukken)


- Neem nu de roze schuurcirkel en doe dit opnieuw 


- Met de schuurspons gaat u alles nog eens verfijnen en afwerken. 


- Neem nu alle stof weg ( eventueel wegblazen of met de stofzuiger) 


2.Voorbereiding van de verf


- PRIMER: Joatacote Uni N 10 (1)met harder (2)


- De mengverhouding is 3/1 volume voor rollen


Concreet: 


244cm 213 cm rond /300cm 244cm ovaal 


900ml Primer 300ml harder 75 ml thinner 17 Maak deze in twee keer aan dus start 
met 600ml primer (1)200ml harder (2) en 50 ml thinner 17. Dit omdat de epoxy verf 
heel snel hard word. Mend dit goed en start met de borstel de naden goed in te strijken. 
Rol altijd kruiselings dus verticaal horizontaal. 


-wij werken altijd met tanks die rechtop staan zodat u deze heen en weer kunt rollen 
tijden het coaten. De verf moet binnen de 75 min zijn aangebracht. 


- Als de aangemaakte verf op is , maak dan nog eens 300ml primer 100 ml harder en 
25 ml thinner 17  aan en werk verder. Vergeet op het einde u onderplaat niet. 
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- Laat 24 u drogen niet langer!


- Hardtop flexi afwerking


De mengverhouding is 4/1 volume


Concreet 


244cm 213 cm rond /300cm 244cm ovaal 


- meng 800 ml Hardtop flexi (3)met 200 ml harder (4)en roer deze goed. Breng deze 
op dezelfde manier als de primer aan. 


- Laat 24 u drogen , niet langer. 


- Breng de tweede laag afwerking aan hou dezelfde mengverhouding als de eerste laag. 


- Als u verf over hebt kan u die altijd op de onderplaat aanbrengen maar dit is geen 
must. 


- Laat de tank 7 dagen staan voor u deze vult. 


183cm-152cm rond/ 213cm 183cm ovaal


- PRIMER: Joatacote Uni N 10(1) met harder (2)


De mengverhouding is 3/1 volume voor rollen


Concreet: 600 ml (1) mengen met 200 ml harder(2) en 50 ml thinner 17


- Meng dit goed en start met de borstel de naden goed in te strijken. Rol altijd 
kruiselings dus verticaal horizontaal. 


-wij werken altijd met tanks die rechtop staan zodat u deze heen en weer kunt rollen 
tijden het coaten. De verf moet binnen de 75 min zijn aangebracht. 


- Vergeet op het einde uw onderplaat niet.
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- Laat 24 u drogen niet langer!


- Hardtop flexi afwerking


De mengverhouding is 4/1 volume


Concreet 


183cm-152cm rond/ 213cm 183cm ovaal


- 400ml hardtop flexi (3)mengen met de bijhorende harder 100ml.(4)


- Breng deze op dezelfde manier als de primer aan. 


- Laat 24 u drogen , niet langer. 


- Breng de tweede laag afwerking aan hou dezelfde mengverhouding als de eerste laag. 


- Als u verf over hebt kan u die altijd op de onderplaat aanbrengen maar dit is geen 
must. 


- Laat de tank 7 dagen staan voor u deze vult. 


U KUNT NU HET TANKKD LABEL AANBRENGEN ALS 
U DAT WENST  

EEN OUDE TANK COATEN 

De werkwijze is dezelfde als bij een nieuwe tank met uitzondering dat u het Tankkd 
label eerst verwijderd voor u start en er voor zorgt dat alle zinkzouten verwijderd zijn 
door de tank goed voor te bereiden zoals beschreven. 


!!! Een tank coaten zorgt er voor dat u langer kunt genieten van de tank en minder snel 
roestvorming krijgt door zuren en chemicaliën. Uiteraard is deze coating niet eeuwig en 
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zult u deze na een bepaalde tijd eens moeten herdoen. Ook kan een coating niet tegen 
scherpe voorwerpen zoals elke lak. 


Bij reeds gebruikte tanks zal de coating de tank nieuw leven in blazen en kunt u weer 
geruime tijd verder genieten van u stock tank. 


TANKKD BV IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR 
VROEGTIJDIG LOSKOMEN VAN DE COATING DOOR 
VERKEERD TOEPASSEN OF VERKEERD GEBRUIK.  

BIJ VRAGEN AARZEL NIET ONS TE CONTACTEREN.  
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