
MERCATOR………..............................................................op de  scheepswerf

Deel 13

Vordering onderhoudswerken

van 16 juli tot 31 augustus 2016

Opdrachtgever , 

onderhoudsbeurt Mercator :

dab VLOOT  OOSTENDE

Klikken voor vordering foto’s Samenstelling en foto’s : Rudy Laforce

foto: 21 juli



21 juli

Kajuit hospitaal, SBKajuit commissaris, SB

Na plaatsing huidplaat en het 

schilderen met antiroestverf worden 

de kajuiten in hun oorspronkelijke 

staat teruggebracht.

Kajuit hospitaal, SBKajuit commissaris, SB

Verblijfplaats kadetten( nu museum BB)

SB: stuurboordzijde

BB: bakboordzijde



22 juli

Pantry benedendek, SB Kajuit hulpkoks onder het bakdek, SB,

De grondplaat zal vernieuwd worden

Magazijn onder bakdek, BB, 

de huidplaat is geplaatst



22 juli

Kajuit 1ste officier, BB en juist onder het campagnedek: 

een gedeelte van het plafond is doorroest en wordt vervangen.



27 juli

Kajuit Luitenant, SB

Het binnentimmerwerk is terug geplaatst.
Kajuit hulpkoks, vloer hersteld



29 juli

Vooraleer te starten met het verwijderen van de 

vliegroest en het schilderen van alle dekken moeten 

eerst alle vroegere bevestigingsgaten in de dekken 

dichtgemaakt worden.



02 Aug

Ook alle deur en vensteropeningen 

worden dichtgemaakt.



04 Aug

De nodige “ machines” zijn geplaatst 

door de firma die het zandstralen en 

de schilderwerken zal uitvoeren.

De drukvaten met het grit

Met een werkdruk van 

9 bar zal de vliegroest 

verwijderd worden van 

de dekken en romp.

Luchtbehandelingsgroep

De drukvaten met het grit

De luchtverversingsinstallatie,

(stofafzuiging) is tegelijk ook 

een drooginstallatie, zodat de 

luchtvochtigheid in de “tent” 

optimaal blijft voor de uit te 

voeren werken.



06 Aug

Na het zandstralen ligt het grit (speciaal zand voor het zandstralen) overal.



18 Aug

Moet er nog zand zijn……………..



20 Aug

Herstellingen van enkele kajuiten officieren Binnentimmerwerk van de pantry, benedendeks, hersteld



25 Aug

Vooraleer het verfspuiten kan beginnen, wordt eerst al het (verbruikte) grit met zijn afvalresten mooi verwijderd.



26 Aug

De gezandstraalde dekken, verschansingen en romp  krijgen 

allen een primerlaag.

Op de dekken wordt een speciale coating gespoten, zodat 

later bij het plaatsen van een egalisatielaag deze beter zou 

hechten aan het dek.



26 Aug Enkele reeds behandelde dekken met een primer

Hoofddek Brugdek

Verschansing en hoofddek stuurboordzijde



27 Aug

Het campagnedek behandeld met de primerlaag

Het bakdek of de voorplecht met een primerlaag



27 Aug

Eerste primer op de romp en aan het roer



EINDE

Alle naden huidplaten krijgen nog een bijkomende primerlaag

Foto’s en samenstelling Rudy Laforce


