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Belgisch
ANTIFOULING-gamma voor professionele applicatie 2019
Micron Extra EU België
Polijstende antifouling voor gebruik op alle wateren
Sterk koperhoudend
•
•

Krachtigste antifouling op de Europese markt, toegelaten op
Belgische wateren
Niet meer beschikbaar in de rest van Europa, enkel nog in België

•
•
•
•

Voor vaartuigen met een kruissnelheid tot 25 knopen
Geschikt voor meerdere seizoenen
Op alle ondergronden, exclusief aluminium
Voor applicatie door de jachtwerf

Verpakking
2.5 L
Kleuren
Zwart

5L

20 L

Navyblauw

Rood

Doverwit

Ultra EU België
Harde antifouling voor gebruik op alle wateren
Sterk koperhoudend en duurzaam
• Krachtigste antifouling op de Europese markt, toegelaten op
Belgische wateren
• niet meer beschikbaar in de rest van Europa,
enkel nog in België
•
•
•

Geschikt voor alle ondergronden, exclusief aluminium
Kan geschuurd worden voor een gladdere eindafwerking
Voor applicatie door de jachtwerf

Verpakking
2,5 L
Kleuren
Zwart

5L

20 L

Navyblauw

Doverwit

INFOLIJN :
International Paint België - L.Wouters
Tel 03 237 57 60 info@woutersinternational.com

Rood
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Belgisch ANTIFOULING-gamma voor de consument 2019
Cruiser Uno EU België
Polijstende antifouling voor 1 seizoen
In gebieden met matige aangroei
Van zoet tot brak water, zout water voor kortere periodes
• Budgetvriendelijk product !
• Verkrijgbaar in kleine verpakkingen
• Geschikt voor alle ondergronden exclusief aluminium
• Minder milieubelastend en minder schadelijk voor applicateur
Verpakking
750 ml
Kleuren
Zwart

2.5 L
Navyblauw
Lichtblauw

Rood

Doverwit

VC offshore België
Harde antifouling
Voor gebruik op ZOUT en brak water
• Harde antifouling voor een bijzonder glad onderwaterschip
• dunlagig en erg gemakkelijk voor onderhoud
• niet geschikt voor aluminium
Verpakking
750 ml
Kleuren
Zwart

2L
Navyblauw

Schelpwit

VC17 m België
Zeer gladde harde antifouling
Voor gebruik op ZOET tot brak water
• Harde antifouling voor een bijzonder glad onderwaterschip
• dunlagig en erg gemakkelijk voor onderhoud
• niet geschikt voor aluminium
Verpakking
750 ml
Kleuren
Grafietzwart

2L
Navyblauw

INFOLIJN :
International Paint België - L.Wouters
Tel 03 237 57 60
info@woutersinternational.com
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Belgisch ANTIFOULING-GAMMA
behorend tot het gesloten circuit
Enkel via geregistreerde verkoop

Trilux 33
Enkel voor professionele applicatie
Semi-harde antifouling voor aluminium
• verkrijgbaar in mooie heldere kleuren, dus ook felwit
• populair bij x-yachten en andere wedstrijdboten
• geschikt voor trimflaps, z-drives en s-drives
• voor gebruik op zout water maar minder krachtig dan Ultra EU
Verpakking
5L
Kleuren
Zwart

20 L
Navyblauw

Felrood

Felwit

Micron 77
Enkel voor professionele applicatie
Niet toegelaten voor non-professionals,
noch voor verkoop, noch voor applicatie
• zelfslijpende antifouling
• zeer sterk aangroeiwerend,
• voor gebruik op alle wateren
• geschikt voor alle ondergronden exclusief aluminium
Verpakking
5L
Kleuren
Zwart

20 L
Navyblauw

Lichtblauw

Rood

NIET TOEGELATEN IN BELGIE sinds mei 2016
Noch voor professioneel gebruik, noch voor de consument:
• Micron 350
• Ultra 300
• Trilux prop-o-drev antifouling spray
• VC 17m Extra

Dit schema is bedoeld als overzicht.
Detailinfo over de wetgeving terzake vindt u op de website van de
overheid www.circuitbiocide.be
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ANTIFOULING-GAMMA

NEDERLAND 2019

NL Micron LZ
Polijstende antifouling voor gebruik op zoet, brak/ zoutwater in NL
• Voor vaartuigen met een kruissnelheid tot 25 knopen
• Niet-koperhoudende antifouling
• geschikt voor alle ondergronden inclusief aluminium
Verpakking
750 ml
2,5 L
Kleuren
Zwart
Navyblauw
Rood
Wit

NL Interspeed Extra
Harde en duurzame antifouling voor NL
• Niet-koperhoudende antifouling
• geschikt voor alle ondergronden inclusief aluminium
• 4 heldere kleuren, inclusief wit
• 1 seizoen bescherming voor gebruik op zoet, brak/zoutwater
• Ook geschikt op staartstukken van motoren
Verpakking
750 ml
2,5 L
Kleuren
Zwart
Navyblauw
Rood
Extra Wit

INFOLIJN :
International Paint België - L. Wouters
Tel 0032 3 237 57 60
info@woutersinternational.com
www.woutersinternational.com

