Hempel Yacht Antifouling Range 2018
Hempel introduceert een nieuwe lijn onderwatersysteem producten; die voldoen aan de European Biocide Product

Regulations (BPR). Deze bevat vanaf nu ook medium en high performance antifouling producten met Nederlandse toelating!
Log in op fov.nu om uw condities te bekijken.

Hoe werkt het?
Download de bestellijst

Open en vul de lijst in

De lijst opslaan

Classic

Mail naar bestellingen@fov.nu

NL - Toelating

Bestellen:

Hempel’s Classic is een zelfslijpende co-polymeer antifouling, met koperverbindingen en organische, bioactieve werkzame stoffen. Hierdoor heeft u altijd een glad,

19990 - Black

wrijvingsarm en bioactief oppervlak. Hempel’s Classic Antifouling is geschikt voor

30390 - True Blue

alle binnenwateren op polyester, stalen en houten boten.
• Zelfslijpende antifouling

• Zoet water

Mille NCT

Pre-order:

Door een gepatenteerde bindmiddeltechnologie is er een perfecte mix onstaan

19990 - Black

tussen het zelfpolijstende effect en een langdurige kleurbescherming, ook bij

30390 - True Blue

hogere vaarsnelheden (30 knopen)! Het is bovendien niet nodig om een primer

31750 - Souve. Blue

te gebruiken bij het overschakelen op dit systeem. Geschikt voor alle wateren op
polyester, stalen en houten boten. De witte kleur is ook geschikt voor aluminium.

Mille Xtra

Bruto
Ex. Btw.
€ 39,43

Bruto
Ex. Btw.
€ 119,66

0,75 L

2,5 L

Bruto
Ex. Btw.
€ 36,67

Bruto
Ex. Btw.
€ 111,22

0,75 L

2,5 L

10101 - White

• Zout water
• High performance

NL - Toelating

Pre-order:

voor jachten! Speciaal ontwikkeld voor watersporters die zeer hoge normen stellen

19990 - Black

voor bescherming tegen zoutwaterafzettingen. Geschikt voor snelheden tot wel 25

30390 - True Blue

knopen.

31750 - Souve. Blue

• Zoet water
• Biocidehoudend

2,5 L

51170 - Red

Hempel’s Mille Xtra is een van Hempel’s best verkopende antifouling producten

• Zelfslijpende antifouling
(tot 25 knopen)

0,75 L

51170 - Red

NL - Toelating

• Zoet water
• Biocidehoudend

Bruto
Ex. Btw.
€ 88,97

• Brak water

Hempel’s Mille NCT is een zelfslijpende antifouling met uitstekende prestaties.

• Zelfslijpende antifouling
(tot 30 knopen)

Bruto
Ex. Btw.
€ 32,74

• Zout water
• Medium performance

51170 - Red

Hard Racing Xtra

NL - Toelating

Pre-order:

Hempel’s Hard Racing Xtra is een extra harde antifouling met Nederlandse toelating die effectief beschermt tegen aangroei. Ideaal voor schepen die op hogere

19990 - Black

snelheid varen. Het is gemakkelijk te verwerken en kan ook op een zeer glad

30390 - True Blue

oppervlak worden aangebracht.

31750 - Souve. Blue

• Harde antifouling
• High performance

• Zoet water
• Biocidehoudend

• Zout water
• Hoge vaarsnelheden

Bruto
Ex. Btw.
€ 36,27

Bruto
Ex. Btw.
€ 116,37

0,75 L

2,5 L

Bruto
Ex. Btw.
€ 26,93

Bruto
Ex. Btw.
€ 75,57

0,75 L

2,5 L

Bruto
Ex. Btw.
€ 35,79

Bruto
Ex. Btw.
€ 77,57

0,75 L

2,5 L

Bruto
Ex. Btw.
€ 41,02

Bruto
Ex. Btw.
€ 124,33

0,75 L

2,5 L

51170 - Red

Vergeet u niet de juiste primer(s) voor het onderwatersysteem?

Underwater Primer
Hempel’s Underwater Primer is een hechtverbeteraar voor het aanbrengen van
antifouling. Ook kan dit product ingezet worden als 1-component systeem onder-

Bestellen:

water (incl. Kielen). Dit product is gemakkelijk te verwerken, sneldrogend en heeft
een uitstekende waterdichteid. Geschikt voor op polyester, hout en staal.
• Onderwaterprimer

• Sealer oude
antifouling lagen

19000 - Grijs

• Verankeringslaag

Light Primer
Hempel’s Light Primer is een hoogwaardige 2-componenten epoxyprimer en
onderlak voor gebruik boven en onder de waterlijn. Geschikt voor glasvezel, hout,
staal en aluminium. Excellente corrosie-, stoot- en waterbestendigheid.
• High Build

• Hechtlaag voor op
Aluminium

Bestellen:
11630 - Off-White

• Hechtlaag voor
op Gelcoat

12170 - Stone Grey

High Protect
Hempel’s High protect is een oplosmiddelvrije 2-componenten epoxy. Voor gebruik boven en onder de waterlijn. Uitstekend geschikt voor osmosebescherming.

Bestellen:

Droogt op tot een dikke laag. Kan Hempel’s Light Primer vervangen wanneer het
vrijkomen van oplosmiddelen een rol speelt.

13700 - Grijs

• High Build

24700 - Créme

• Osmose bescherming

De ingevulde lijst kunt u mailen naar bestellingen@fov.nu of doorbellen op +31(0)58 213 64 87
Be drijf s n a a m:

Te l . N r. :

Naam:

E ma il :

Be zoeka d res:
Ap o llo w e g 18
8 9 38 AT Le e u w a rd en

Po s ta d re s :
Postb u s 7573
8 9 0 3 JN Le e uw a rd e n

T
E
W

+31( 0) 58 213 64 87
info@ fov. nu
w w w. fov. nu

Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Voor vragen of opmerkingen neem dan contact op met de FOV.

