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High Solid Universal
Primer
1-Component. Uitstekend
verwerkbare, sterk 
roestwerende, universele
primer en grondverf op basis
van alkydharsen. Lood- en 
chromaatvrij. Zeer hoog 
rendement en goede 
vloeiing.

Toepassing:
Als eerste laag en grondverf 
op hout én staal in een 
1-component alkydverf-
systeem; uitsluitend 
boven water. 
Kleuren: Wit & Grijs
Verpakkingen: 
750ml/2.5 Liter

Bottomcoat CR Extra
1-Component. Uitstekende
conserverende en 
roestwerende bodycoat, 
op basis van chloorrubber.

Toepassing:
Op hout, staal en polyester
onder de waterlijn en achter
de beschietingen. Zonder
tussenlaag overschilderbaar
met Sikkens Jachtlakken
antifoulings. Kleur: Grijs
Verpakkingen: 750ml/2.5 Liter

� Niet overschilderbaar 
met grond en aflakken.

� Voor een juiste 
bescherming dient 
6,75 m2 aangebracht te 
worden per laag met 
met 1 blik (750 ml).

� Uitsluitend te verwerken 
met een roller.

Epoxy MP Coating
Twee componenten. Hoog
kwalitatieve Epoxy Primer
met optimale bescherming
en corrosie werende 
eigenschappen. 

Toepassing:
Op hout, watervast 
multiplex, staal, aluminium
en Polyester. Interieur zowel
als exterieur te gebruiken,
boven en onder de waterlijn.
Voor toepassing op de romp
onder water. 
Kleuren: wit en grijs.
Verpakking: 
750ml/2.5 Liter set 

� De eerste laag 
Antifouling dient 
echter na minimaal 
3 uur en maximaal 9 
uur "nat-in-nat" 
aangebracht te worden. 

Grondmaterialen
PRODUCTSPECIFICATIES
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Polygrond
2-Componenten.
Hoogwaardige, kleurloze
grondlak op basis van
polyurethaan. Hoog vullend 
vermogen en zeer duurzaam.
Buitengewoon stoot-, 
kras- en slijtvast.

Toepassing:
Op hout boven de waterlijn,
binnen en buiten. Tevens 
te gebruiken (na schuren) 
als schakellaag van een 
2-componenten systeem naar
een 1-component 
systeem boven water.
Verpakking: 1Liter
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Epoxy Repair Filler
2-Componenten. Krimpvrije,
waterbestendige 
reparatie-plamuur op basis
van epoxyhars. Bevat geen
oplosmiddel. Hoge vulkracht
en mechanische sterkte.

Toepassing:
Als reparatie- en voegmassa
op doorgeharde 1- of 
2- componenten verflagen. 
Tevens geschikt als vulmassa
bij montage van accessoires
op hout en staal.
Verpakking: 600g

Plamuren Aflakken (kleur)

Zie kleurenprogramma: 
Binnenzijde achter-omslag

Super Gloss
1-Component. Superieure,
hoogglanzende aflak op basis
van gesiliconiseerde alkydhars.
Uitstekend glansbehoud en
zeer goede buitenduur-
zaamheid. Optimale vloei, 
niet vergelend. Minimale 
vuilaanhechting.

Toepassing:
Op hout, staal, aluminium en
polyester, boven de waterlijn,
binnen en buiten. Voor nieuw
werk in combinatie met de
geschikte primers of direct op
voorbehandeld polyester. Voor
onderhoud van bestaande,
intacte 1-component aflakken. 
Beschikbaar in 16 kleuren.
Verpakking: 750ml /2.5 Liter

Yacht Varnish 
(Original Dutch Quality)
1-Component. Klassieke, zeer
hoogglanzende, bolle blanke
lak op basis van 
alkydhars en houtolie.
Optimale vloeiing en 
langdurig glansbehoud.

Toepassing:
Geschikt voor alle hout-
soorten, boven de waterlijn,
binnen en buiten. Voor 
onderhoud van bestaande,
intacte 1-component
vernissystemen.
Verpakking:
200ml/750ml/2.5 Liter

Vernissen (blanke lakken)

Cetol Marine 
1-Component. Blanke 
zijdeglans houtolievernis 
op basis van een 
gemodificeerde alkydhars.
Uitstekende UV-bescherming.
Ademend en niet-
filmvormend.

Toepassing:
Geschikt voor alle hout-
soorten, met name teakhout. 
Als grond- en afwerklaag op
dekken, rondhouten etc. 
binnen en buiten. Zeer 
onderhouds-vriendelijk.
Verkrijgbaar in Naturel, Teak
en Light.
Verpakking: 750ml
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PRODUCTSPECIFICATIES
Vernissen (blanke lakken)

Clear Varnish UV Extra
1-Component.
Hoogglanzende, slijtvaste
blanke lak op basis van 
een met polyurethaan 
versterkte alkydhars. Lang
glansbehoud en zeer goede 
buitenduurzaamheid.
Uitstekend UV-bestendig 
door ingebouwd UV-filter.

Toepassing:
Geschikt voor nieuw werk 
op alle houtsoorten, boven 
de waterlijn, binnen en
buiten, of over goed 
geschuurde Polygrond. 
Voor onderhoud van
bestaande, intacte 
1- component 
vernissystemen.
Verpakking:750ml

Anti-Slip Deckpaint
1-Component. Stroeve 
loop-dekkenverf op basis 
van alkydhars en kleurechte
pigmenten. Zorgt voor een
stevige grip op loopdekken.
Beschikbaar in 3 kleuren
Verpakking: 750ml

Interior Varnish
1-Component. Slijtvaste,
blanke zijdeglans lak op basis
van een met polyurethaan
versterkte alkydhars. 
Bestand tegen alcohol en
huishoud-chemicaliën.

Toepassing:
Binnen, als zijdeglans 
afwerking voor hout. Voor
onderhoud van bestaande,
intacte, houten interieurs.
Geschikt voor houten 
vloeren, meubilair, 
aftimmeringen, etc.
Verpakking: 750ml/2.5 Liter

Loopdekken

Zie kleurenprogramma: Binnenzijde achter-omslag
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KOPERVRIJE
ANTIFOULING
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Selfpolishing 
Antifouling 2000 CF
Kopervrije eroderende
antifouling, ontwikkeld voor
gebruik op zoet en brak
water. Het is tevens 
geschikt voor de meeste 
zoutwatergebieden in
Nederland. De afbreekbare
biocide en het zelfslijpende
karakter verze-keren 
maximale bescherming van
de romp. 

Toepassing:
Op aluminium, polyester,
hout en stalen jachten.
Beschikbaar in 4 kleuren.
Verpakking: 750ml/2.5Liter

Antifoulings

Zie kleurenprogramma: Binnenzijde achter-omslag

Chloorubber 
Antifouling 2000
Geavanceerde, tin-en 
kopervrije harde antifouling
met als werkzaam 
bestanddeel dichlofluanide.
Minder milieubelastende 
stoffen, toch optimale 
werking. Het aangroeiwerend
bestanddeel is biologisch
afbreekbaar. Vanwege het
harde bindmiddel goed
trailerbaar.

Toepassing:
Op stalen, aluminium, 
polyester en houten jachten
in combinatie met de 
geschikte onderwater-
systemen. Slechts beperkte
perioden (tot maximaal 3
maanden) geschikt voor zout
water. Deze antifouling is 
speciaal ontwikkeld voor zoet
en brak water. 
Beschikbaar in 6 kleuren.
Verpakking: 750ml/2.5Liter
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PRODUCTSPECIFICATIES
Verdunningen

AK Thinner
Een verdunning voor 
1-component producten op basis
van alkydhars.

PU Brush Thinner 
Kwast- of rolverdunning voor 
2-comp. producten op basis van
polyurethaan en chemisch- en
vochtuithardende producten.
[Alternatief bij spuitverwerking
is PU Spray Thinner.]

CR Thinner
Verdunning voor sommige 
één-componenten verven voor
onder de waterlijn die verwerkt
worden met een kwast, rolborstel
of spuit

Epoxy Brush Thinner
Kwast- of rolverdunning voor 
2-componenten producten op
basis van epoxyhars.

WELKE VERDUNNING VOOR WELK PRODUCT?*

AK THINNER CR THINNER EPOXY BRUSH THINNER PU BRUSH THINNER

Clear Varnish UV Extra
Yacht Varnish (ODQ)

Interior Varnish
Universal Primer

Super Gloss
Anti-Slip Deckpaint

Bottomcoat CR Extra
Selfpolishing 3000

Chloorrubber Antifouling 2000
Selfpolishing Antifouling 2000 CF

Epoxy MP Coating Polygrond

* Voor verdunningshoeveelheden zie het etiket.
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