Uitstekende prijs / prestatie verhouding

Snelle verwerking – zeer dun aanbrengen
Hoog praktisch rendement 10-12-14 m2 per liter

Eenvoudig, efficiënt aan te brengen en te onderhouden (goed vloeibaar,
roller)
Kan boven en onder de waterlijn worden toegepast (niet op
gangboorden).
Duurzaamheid / Snelheidsverbetering afhankelijk van omstandigheden
en aantal lagen.

Beschermt tegen UV straling
Creëert gladde laag onder water

Biologisch, geen verf

Transparant, kan over iedere, schone, harde (verf) ondergrond worden
aangebracht. Voorkomt oxidatie.

Eigenschap
Milieuvriendelijk, bevat geen TBT, koper of andere milieu
onvriendelijke zwaar metaal vergiften.

Besparing / Verfraaiing /kosten vermindering /
gegarandeerd betere boot prestaties.

Voordeel
Geen milieuverontreiniging, algemeen toepasbaar, geen
beperkingen. Geen speciale voorzieningen / kosten bij
onderhoud (afval!).
Eenvoudig toepasbaar, verdubbelt levensduur bestaande
verflagen. Wordt zonder primer of ondergrond
aangebracht.
Geen zware koperhoudende, primers en verven nodig.
Bevordert snelheid, vermindert brandstof gebruik.
Vermindert veroudering van scheepshuid
Aangroei heeft geen grip; boot glijdt beter door het water –
gegarandeerd hogere snelheid, minder brandstof verbruik.
Vermindert droogdok tijd en kosten met 2/3. Bij
onderhoud geen strippen / schuren nodig.
Volledige bootbescherming ook indien (langdurig) uit het
water.
Basis bescherming (1 seizoen) met twee lagen, verhoogde
en verlengde bescherming door eenvoudig aanbrengen van
extra lagen.
Droogtijd tussen lagen:15-30 minuten
Eenvoudig aanbrengen met doek / roller.

Saƒe….Skin® zijn een uitbreiding van de range milieuvriendelijke SaƒeClean® reinigings- en
beschermingsproducten. SaƒeBoatSkin® is ontwikkeld voor het voorkomen en reduceren van aangroei en
osmose.. SaƒeSpeedSkin® is ontwikkeld om de prestaties te verbeteren. Beide producten beschermen
en verfraaiien. Saƒe….Skin® is geschikt voor ieder soort (hout, staal, polyester e.d.) scheepshuid zowel
onder als boven water

SaƒeBoatSkin® - SaƒeSpeedSkin®

Milieuvriendelijke
(Geen koper, geen TBT etc)

AntiFouling—Osmose Bescherming

Gegarandeerde Snelheidsverbetering

SaƒeBoatSkin®
SaƒeSpeedSkin®

Distributie: Connector B.V.
tel.: 023-5319240
www. safeboatskin.nl
email: info@ingcon.nl

SaƒeBoatSkin®
Milieuvriendelijke Antifouling; Osmose bestrijding;
Stroomlijn verbetering en waardebehoud
van alle typen boten voor zoet en zout water

SaƒeSpeedSkin®
Milieuvriendelijke Snelheidsverbetering
voor alle typen Boten/Ski's e.d.;
Bescherming en Verfraaiing van uw boot of ski.

De meeste booteigenaren geven er de voorkeur aan hun (onderwater) schip
niet te verven. Verven verzwaart de boot en het onderhoud is (zeer) kostbaar
en tijdrovend.
Toch worden deze nadelen voor lief genomen om de boot te beschermen tegen
Aangroei / Osmose / Veroudering e.d.
De tot nu toe gebruikte hulpmiddelen bevatten, nagenoeg allemaal,
milieuonvriendelijke stoffen die in het kader van nieuwe nationale en
internationale wetgeving in toenemende mate verboden worden ( TBT /
Koperhoudende verven / Carcinogenen / PCB/ PCT e.d.). Die producten die dat
niet bevatten vereisen speciaal (extra) onderhoud zoals borstel installaties of
zijn zo gecompliceerd om aan te brengen dat alleen specialisten dit
kunnen/mogen doen.
Nagenoeg alle specialisten geven aan dat de enige juiste weg om dit soort
producten te vervaardigen is op basis van Polymeren ( zie o.a. AMSA shipping
conference: Shipping in the Asia-Pacific Arena.)
Met trots kondigen wij thans als oplossing voor genoemde problemen het
product SaƒeBoatSkin® aan.
SaƒeBoatSkin® is een op Polymeren vervaardigd product dat geen van de boven
genoemde milieuonvriendelijke en/of gevaarlijke en/of verboden stoffen
bevat. SaƒeBoatSkin® hecht zich uitstekend aan de huid van iedere boot . Ook
bij hoge snelheid (zie ook SaƒeSpeedSkin®) zal de hecht capaciteit niet
verminderen.
SaƒeBoatSkin® is een soort wax (dus geen verf!) die op iedere schone
ondergrond (ook koperhoudende verven) kan worden aangebracht en vervolgens
in combinatie met water een bio-cultuur creëert waardoor aangroei (algen,
mosselen e.d.) geen vat heeft (resp. onmiddellijk los laat bij varen) op de boot
huid. Als verdere voordelen van SaƒeBoatSkin® moeten genoemd worden dat
SaƒeBoatSkin® een uitstekende UV bescherming biedt (vermindering
veroudering), beschermt tegen Osmose (de bio-cultuur voorkomt oxidatie, wat
de basis is voor Osmose schade) en zorgt voor een glasgladde boothuid waardoor
een betere stroomlijning met minder brandstof verbruik en hogere snelheid.
SaƒeBoatSkin® wordt eenmaal per jaar simpel aangebracht (met doek of roller)
in twee tot vier lagen (afhankelijk van omstandigheden -zie
gebruiksaanwijzing). Buiten dat de boothuid schoon moet zijn (zoals altijd) is
geen voorbereiding met primers of schuren nodig, ook tussen de lagen is
schuren of poetsen niet nodig. Aan het eind van het seizoen is simpel
schoonmaken door handmatig afwassen of afspuiten voldoende (geen milieu
eisen!). Dat is alles!, daarna kunt u weer een nieuwe SaƒeBoatSkin® applicatie
aanbrengen (ook in de -winter-berging beschermt SaƒeBoatSkin® uw boot).

Rond de introductie van SaƒeBoatSkin® (zie bijgaande pagina's)
werd het duidelijk dat er een andere categorie gebruikers is die
met name de glasgladde en betere stroomlijningeigenschappen van
SaƒeBoatSkin® verder wilden uitbuiten.
Hieruit is het product SaƒeSpeedSkin® ontstaan. Een aantal
Antifouling componenten van SaƒeBoatSkin® zijn hier vervangen
door een extra toevoeging van de stroomlijnings- en
snelheidscomponenten.
Met SaƒeSpeedSkin® garanderen wij u (onder voorbehoud dat u de
gebruiksaanwijzing volgt) dat ieder type boot / ski een merkbare
snelheidsverbetering zal ondergaan. Ervaringen wijzen uit dat
gemiddeld een snelheidsverbetering van raceboten(afhankelijk van
de omstandigheden) van 4 tot 8 km per uur realiseerbaar is.
De toepassing van SaƒeSpeedSkin® (een soort wax product - geen
verf of Teflon o.i.d. !) is zeer eenvoudig. Afhankelijk van de
omstandigheden brengt u twee tot vier lagen SaƒeSpeedSkin® aan op
de schone, harde ondergrond waarbij u de lagen licht opwrijft. Een
behandeling is voldoende voor een volledig seizoen!
Naast de snelheidsverbetering die wordt veroorzaakt door
SaƒeSpeedSkin® zorgt dit product ook voor een verfraaiing en
bescherming van de huid van uw boot (bijv. UV bescherming,
voorkoming van (water)vlekken e.d.). SaƒeBoatSkin® (zie aldaar) is
niet voor niets de basis van dit schitterende product.
SaƒeSpeedSkin® wordt momenteel in Amerika gebruikt door de ABPA
Offshore Racing Teams en de IHBA Drag Boat Teams, waarbij
snelheidsverbeteringen van 3,5 tot 6 km per uur worden gemeten!

