MacGlide

Verantwoord varen

Problematiek
Elk jaar wordt in Europa nagenoeg

150.000 ton biociden houdende
antifoulingverf gebruikt
om te vermijden dat zich waterorganismen op de rompen vastzetten.
Deze verf geeft giftige stoffen af in zee, met een

belangrijke nefaste impact voor
zeefauna en -flora.

Een ecologische revolutie
Twee wereldleiders:

En


producent van hoogwaardige
hechtfolies

leverancier van hoogtechnologische
verf en coatings

Slaan de handen in elkaar om

een innoverend en schoner

alternatief te ontwikkelen tegenover het huidige aanbod van

behandelingen voor bio aangroei (fouling). Dankzij zijn antikleefeigenschappen
(ingeschreven octrooi), beschermt de

MacGlide-hechtfolie

uw romp tegen de nederzetting van zeeorganismen, zonder

watervervuilende biociden en/of pesticiden af te geven. Op die manier

MacGlide voor het behoud van het
marinemilieu en indirect ook voor de gezondheid van de mens.

zorgt

MacGlide
Een meerlagige hechtverf

Resultaat van jarenlang onderzoek
en ontwikkeling met proeven uitgevoerd

Transparante beschermfolie
Siliconen antikleefcoating

gedurende vijf jaar in alle zeegebieden van
Europa op zeil- en motorboten.
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Gewicht: 440 g/m²
Dikte: 420 µm
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Bewezen doeltreffendheid: Plaat gedurende 3 maanden
ondergedompeld - Istanboel
Zonder MacGlide
Met MacGlide

Toepassingsgebieden:
Elk type boot
(zeilboot, motorboot,…)
die tot 30 knopen kan
varen en met een lengte
van minder dan 40 meter.

TURKEY

Uitvoering

door een professional uitgevoerd
in verschillende fasen
Voorbereiding van de romp:

1

Bij een nieuwe boot wordt de romp ontvet met isopropyl
alcohol (MACcleaner).
Bij een boot die eerder is behandeld met een laag
antifoulingverf, worden alle oude lagen weggehaald zodat de
MacGlide-folie rechtstreeks op de coatgel kan worden aangebracht.

2

Aanbrenging van de MacGlide-folie:
De MacGlide-hechtcoating wordt
aangebracht in overdwarse stroken
zonder overlapte zones na te laten.

3

Verzegeling van de randen:
De hechtstroken worden vervolgens verzegeld
met de MacGlide Primer (hechtingsprimer)
en de MacGlide Top Coat (lak).

Voordelen
Ecologisch: draagt zorg voor het
marinemilieu en de gezondheid van de mens

Ongezien gebruiksgemak
Met een gewone spons of borstel kan de eventuele

MacGlide is erosiebestendig in water en bevat geen

bioaangroei worden verwijderd.

biociden. Het is ook zonder gevaar voor de professional
die het aanbrengt.

Zelfreinigend

Doeltreffend: in alle Europese zeegebieden

De fouling komt vanzelf los wanneer de boot vaak,

MacGlide werd overal in Europa

en aan een snelheid van 7-8 knopen vaart.

en op alle boottypes getest.

Hoge duurzaamheid: tot vijf jaar

Betere glijding

Tegenover zes tot acht maanden bij de schadelijke

wat zorgt voor een geschatte

antifoulings op de markt.

brandstofbesparing van 5 tot 6%.

Vermindering van het risico op osmose

Economisch

MacGlide is waterdicht, wat zorgt voor een betere

Op het vlak van de onderhoudskosten,

bescherming van de coatgel. De vochtigheidsgraad van

verspreid over een duur van 5 jaar.

de met MacGlide gedekte rompen is absoluut lager dan met
alle andere traditionele antifoulingverfoplossingen.
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