
SaƒeBoatSkin®  

Beter dan Antifouling ?  

←    Vervolg: z.o.z.   

FEITEN VOORDELEN 

Eenvoudig en zeer efficiënt aan te 
brengen en te onderhouden (doek of 
spray)  

Vermindert droogdok tijd en kosten 
met 2/3. Bij onderhoud geen strip-
pen / schuren nodig. 

  

Kan, gedurende het gehele seizoen, 
boven en onder de waterlijn worden 
toegepast (niet op gangboorden) 

Volledige bootbescherming ook in-
dien (langdurig) uit het water. Boot 
kan ook in het najaar worden behan-
deld, daarmee ook bescherming in 
winterseizoen. 

  

Aantal lagen: Basis: 2; Extra lagen: 
geven verhoogde en verlengde be-
scherming. Geen primers / onderla-
gen nodig 

Complete bescherming—snel en 
eenvoudig 

  

Aanbrengen: dun, dun, dun ,dun, dun 
(in tegenstelling tot verf is dunner 
beter) 

Snel aanbrengen en zeer weinig ge-
bruik van materiaal. Droogtijd tussen 
lagen: 15-30 minuten. 

  

Uitstekende prijs / prestatie verhou-
ding 

Besparing / verfraaiing / kosten ver-
mindering en gegarandeerd betere 
prestaties. 

  

  

Eindgebruiker garantie: “Niet-goed- 
geld-terug” (90 dagen na aankoop) 

Risicoloos uitproberen 

JA ! 

Milieuvriendelijke 
 Totaal behandeling van boten 

voor 
Schoner, Sneller, Zuiniger varen 

in 
Zout en Zoet Water 

SaƒeBoatSkin® 

Distributie: Connector B.V.   tel.: 023-5319240 
                                            fax: 023-5317019  

 www.SafeBoatSkin.nl 
Email: info@ingcon.nl  

        



SaƒeBoatSkin® 

Milieuvriendelijke totaal behandeling van boten 
zowel boven als onder water (zout en zoet) voor 

Schoner, Sneller, Zuiniger en Mooier varen 

SaƒeBoatSkin® is een op basis van Polymeren vervaardigd product 
dat geen milieuonvriendelijke en/of gevaarlijke en/of verboden 
stoffen bevat.  SaƒeBoatSkin® hecht zich uitstekend aan alle opper-
vlakken van iedere boot, zowel boven als onder water. Zelfs bij 
hoge snelheid (zie ook SaƒeSpeedSkin®) zal de hecht capaciteit 
niet verminderen. SaƒeBoatSkin® is een soort wax (dus geen verf!) 
die op iedere ondergrond kan worden aangebracht. 

SaƒeBoatSkin® verzorgt ieder (boot) oppervlak, maakt deze schoon 
en voorziet vervolgens het behandelde oppervlak van een spiegel-
gladde laag die zorgt voor een schoon schip dat sneller vaart (door 
dat het schip schoon blijft), zuiniger is (minder weerstand door de 
spiegelgladde laag) en er mooier blijft uitzien (door de toegevoeg-
de Carnauba wax en de gladde laag die ook een bescherming tegen 
osmose geeft). 

Als verder voordeel van SaƒeBoatSkin® moet genoemd worden dat 
SaƒeBoatSkin® een uitstekende bescherming tegen UV en oxidatie 
biedt (vermindering veroudering). 

SaƒeBoatSkin® wordt eenmaal per jaar simpel aangebracht (met 
doek of sprayend) in twee tot vier lagen (afhankelijk van omstan-
digheden -zie gebruiksaanwijzing). Buiten dat aanwezige veront-
reinigingen verwijderd moeten worden (zoals altijd) is geen voor-
bereiding met primers of schuren nodig, ook tussen de lagen is 
schuren of poetsen niet nodig. Aan het eind van het seizoen is sim-
pel schoonmaken door handmatig afwassen of afspuiten voldoende 
(geen milieu eisen!). Dat is alles!, daarna kunt u weer een nieu-
we  SaƒeBoatSkin®  applicatie aanbrengen (ook in de -winter-
berging beschermt SaƒeBoatSkin® uw boot). 

FEITEN   VOORDELEN 
    
SaƒeBoatSkin® bevat geen actieve, 
giftige, componenten die aangroei do-
den of afstoten. 

SaƒeBoatSkin® is niet milieu be-
lastend. 

    
SaƒeBoatSkin®  creëert  een spiegel-
gladde laag. 

1. Op deze spiegelgladde laag 
heeft geen enkele vervuiling goed 
houvast. (vervuiling wordt dus ook 
voorkomen rondom de waterlijn en 
op de voorzijde). 
2. Met SaƒeBoatSkin® behandelde 
boten varen sneller / gebruiken 
minder energie. 

    
SaƒeBoatSkin® is mede gebaseerd op 
polymeren (eiwitten). 

Uitstekende hechting aan alle 
soorten oppervlakken (vergelijk 
met hoe mosselen en pokken zich 
hechten). 

    
SaƒeBoatSkin® bevat Carnaubawax en 
een UV filter. 

Uw boot ziet er beter uit en verfla-
gen houden veel langer. 

    
SaƒeBoatSkin®  kan over ieder 
(schoon) oppervlak worden aange-
bracht (m.u.v. zachte oplossende Anti-
fouling zoals MicronCSC). 

Geen schuren / primer /onder la-
gen nodig. Eenvoudig bijwerken 
na beschadigingen. Eenvoudig 
onderhoud. 

    
SaƒeBoatSkin® vormt een dampdichte 
laag op iedere ondergrond. 

Beschermt tegen osmose. 

    
Hoog rendement (30-40m2 per 525 gr. 
fles) 

Zeer concurrerend / goedkoop 
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