
Gebruiksaanwijzing / Instruction for Use 

SaƒeSpeedSkin®  

 

 

English: 1. Usable for all smooth (also painted) surfaces (synthetic / 
wood / steel / aluminum). To be used under and above water including 
drives / hoses / pipes. Do NOT use over MICRON CSC or any dissolving 
paint – remove these first completely. 2. Clean thoroughly, remove loose 
paint. When cleaning with Acetone or alike wash the hull with water and 
soap before applying the product.  3. Dry. 4. SHAKE WELL before use. 5. 
Apply with a cloth as THIN as possible while 6. rotating 7. Dry 30 min. 8. 
Polish  9. Apply following layers 10. Let dry 30 min. before launch 11. 
NEVER use mechanical tools – voids warranty. 12. For optimal result: sail 
regularly. 13. Keep out of reach of children. 14. Avoid skin and eye 
contact. 15. When swallowed consult doctor 16. Store between 5°C. and 
50°C. 17. Do NOT use on gangways (slip danger) 18. Bottle (30-40m2) 
enough for: (minimal) 2 layers: 15-20m2; (optimal) 4 layers: 9-12m2; 
(best) 6 layers: 6-8 m2 19. Damages? – repeat: nr. 2..8. EXTRA:  - 
Protects against UV and waterstains; - Effectivity remains but changes 
during season. Reapply (only clean with water!) every season/12 months.  

  

Nederlands : 1.  Geschikt voor alle (ook geschilderde) oppervlakken 
(kunststof / staal / hout / aluminium). Alle oppervlakken behandelen (incl. 
schroef / stangen / uitlaten). Niet gebruiken over MICRON CSC of 
oplossende verf, deze eerst volledig verwijderen. 2. Goed 
schoonmaken, loszittende verf verwijderen. Bij gebruik van Aceton o.i.d. 
- boot eerst WASSEN met water en zeep alvorens het product toe te 
passen. 3. Droge ondergrond 4. GOED SCHUDDEN voor gebruik. 5. Met 
een doek ZEER DUN opbrengen met 6. draaiende beweging. 7. ong. 30 
min. drogen 8. Uitwrijven 9. Volgende lagen opbrengen 10. 30 min. 
wachten voor te waterlating. 11. NOOIT mechanische hulpmiddelen 
gebruiken / garantie vervalt. 12. Voor een optimaal resultaat regelmatig 
varen. 13. Buiten bereik van kinderen houden. 14. Vermijd contact met 
huid en ogen. 15. Bij inslikken onmiddellijk arts raadplegen. 16. Bewaren 
tussen 5°C en 50°C. 17. Niet gebruiken op gangboorden (gevaar voor 
uitglijden !) 18. Fles (30-40m2) voldoende voor: (minimum) 2 lagen: 15-
20m2; (optimaal) 4 lagen: 9-12m2; (best) 6 lagen: 6-8m2 . 19. 
Beschadigingen? – herhaal nr.: 2..8. EXTRA: -Verzorgt ook UV 
bescherming en voorkomt watervlekken; -Effectiviteit blijft maar 
verandert gedurende seizoen, nieuwe lagen aanbrengen (alleen 
schoonmaken met water nodig!) afhankelijk van omstandigheden ieder 
seizoen / iedere 12 maanden. 

 


