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Naast het regelmatig schoonmaken van je boot is het nodig je waardevolle bezit periodiek goed te
beschermen. Het kan natuurlijk met ouderwets cleanen en waxen, maar met de producten uit de
watersportlijn van *Chemona Nanocoat worden betere resulaten behaald.
De producten van Chemona zijn gemaakt met nano deeltjes, de technologie van de 21ste eeuw, die
uw boot een heel watersportseizoen beschermt tegen vuil.
De aangebrachte nanolaag verzegelt het oppervlakte tot in de kleinste details met nano deeltjes,
waardoor vuil nauwelijks meer aan het behandelde oppervlak blijft zitten.
Hierdoor worden oppervlaktes zelfreinigend en is schoonmaken, indien nodig, zo gedaan.
Een heel watersportseizoen beschermt.
Chemona Nanocoat geeft de boot een maximale bescherming tegen de invloeden van buitenaf.
Bedreigingen als vuil, zure regen, zouten en zonlicht worden met dit extra laagje op de romp en
opbouw afgeweerd. Bijkomend voordeel van de coating is dat de kleur en glans teruggehaald
kunnen worden naar de oorspronkelijke basis.
Een laag nanocoat op het oppervlak van romp of opbouw volstaat voor een heel watersportseizoen. De kosten zijn te overzien, want een scheutje ter grootte van een euro is genoeg om een
bootoppervlak van 1/4m2 te voorzien.
Belship is de importeur geworden van de Chemona Nanocoat producten voor de watersport en tijdens de Hiswa Te Water
kunt u op stand K.600 meer informatie krijgen over deze efficiënte onderhoudsproducten.
Voor de watersport heeft Chemona Nanocoat diverse producten voor verschillende ondergronden ontwikkeld.
Chemona Nanocoat - Wood Coat beschermt het hout doormiddel van een dunne laag coating die er voor zorgt dat deeltjes zoals water nauwelijks hechten aan het oppervlak. Ideaal als preventieve maatregel tegen algen en mos van houtoppervlakten voor het teak houten dek.
Chemona Nanocoat - Textiel bescherming is een beschermingslaag tegen water en vuil. Bruikbaar voor alle soorten textiel
zoals katoen, polyester, gemengde weefsels en leer.
Chemona Nanocoat - Conditioner is bedoeld voor het wekelijks of maandelijks reinigen van oppervlaktes van romp en
opbouw van de boot.
Chemona Nanocoat - Multi coat is ontwikkeld voor kunststof, fiberglass, polymeer, polyester en staal oppervlaktes.
De coating is gebaseerd op nanotechnologie. Na de behandeling is het oppervlak water- vuilafstotend en ontstaat er een
afstotende laag. Vlekvorming krijgt nauwelijks tot geen kans op het oppervlak.
Chemona Nanocoat - Polish & Coat is ontwikkeld voor het reinigen en coaten van oppervlakten zoals gelcoat, acryl,
aluminium, ferro-metalen, chroom, roestvast staal, kunststoffen, geverfde materialen.
Ook Team Brunel kiest voor de Volvo Ocean
Race voor de nano coating van Chemona.

'Chemona Nanocoat' was eerder bekend onder de naam 'Nanocoat'
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