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Ecospeed:
voordelen voor jachten
FINANCIEEL
Aanzienlijke brandstofbesparing (10-25%)
• Steeds een gladde romp
• Geen beschading van de coating
• De romp wordt steeds hydrodynamischer
• Aangroei is makkelijk te verwijderen
Geen erosie of corrosie

cospeed is ontworpen om uw boot schoon en mooi te houden. Dit milieuveilige coatingsysteem beschermt uw romp levenslang.

E

Dankzij de gecombineerde hardheid en gladheid van Ecospeed kan aangroei makkelijk worden
verwijderd. Dit kan onderwater gebeuren of via hogedruk reiniging. Beide methodes zijn snel en
efficiënt. Ze verwijderen enkel de aangroei. Hierdoor blijft de coating steeds op de romp zitten en
komt ze niet in het water of op de vloer van de jachthaven terecht.

BESCHERMING
Volledige bescherming tegen corrosie
• Hard en sterk
• Flexibel, zeer sterke adhesie
• Ondoordringbaar
Duurzaam – eenmalige applicatie die de gehele
levensduur van het schip intact blijft

MILIEU
Minder CO2
• Minder brandstof verbruik = minder emissies
Geen toxische deeltjes in het water
• Geen zware metalen
• Geen biocides
Geen vervuiling van de waterkolom of het sediment

Eenmalige applicatie, levenslang genieten
Besparing in dok omdat herschilderen niet nodig is
• Minder vaak dokken
• Minder lang dokken
Makkelijk aan te brengen
• Slechts twee, identieke, lagen nodig
• Na 3 uur kan de tweede laag reeds worden
aangebracht
• Geen speciale milieuvereisten
• Geen speciaal materiaal vereist

Geen herschildering nodig, enkel kleine herstellingen
in dok
• 10 jaar garantie

Geen schadelijke effecten op het maritieme milieu

Kan onderwater of op het droge worden schoongemaakt

Kan veilig in het water worden gereinigd
• Geen schade aan de coating
• Geen schade aan het milieu

Oppervlak wordt gladder bij elk onderwater
onderhoud

Geen terugkerende applicatie, geen cumulatieve
invloed op het milieu

De waterlijn ziet er altijd perfect uit

De totale kost van het schip gaat sterk omlaag
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