DECK
Dekbekleding & bankedities

Dekbekleding
Om onze klanten in de jacht- en botenbouw een nog
breder scala aan innovatieve producten te kunnen
bieden, hebben we nu SikaFloor®️ Marine 595.
Een volledig nieuw materiaal voor dekbedekkingen
en bankbedekking. Naast duurzaamheid, slipvastheid
en de typische “teak-look“ ligt de focus hier op
UV-stabiliteit en natuurlijk de warmteontwikkeling.
Het sleutelwoord voor deze gepatenteerde Cool
Deck-technologie is
Effusivity=thermische penetratiecoëfficiënt.
Door het warmtegeleidingsvermogen en de
dichtheid van het product te verminderen, kan de
warmteopbouw zo dynamisch worden voorkomen.
Zoals de metingen hebben aangetoond, is een dek
met SikaFloor®️ Marine 595 ongeveer 10 ° C koeler
(omgekeerd in een koud klimaat) dan een standaard
dek met een andere polyurethaan dek coating, of
zelfs met een echt teak-dek.

Collectie
Er zijn tien kleuren beschikbaar, van licht teak tot trendy antraciet- en grijstinten met zwart en wit voor de voegen.

Antartica

Gossa

Curacao

Corsica

Santorini

Cocoa

Yucatan

Zanzibar

Borneo

Tenerife

Opmerking – Houd er rekening mee dat het gebruik van verschillende weergavetechnologieën en uw individuele instellingen kan leiden tot een onderbenutting van de
kleur. Schrijf ons, wij sturen u graag een monster.

 Dekbekleding
Premium CM
Speciaal voor seriejachten maar ook op het gebied
van refit zijn volledig geprefabriceerde elementen,
zogenaamde prefabs, beschikbaar, die al op maat
gefreesd en met het gewenste voegpatroon
geproduceerd worden.
Deze bedekkingen kunnen vervolgens worden
opgerold en met een van de lijmsystemen van
SIKA®️ op het bestaande dek worden verlijmd. Het
tijdrovende voegen en slijpen van het dekoppervlak
is niet langer nodig, en de montage tijd wordt tot een
minimum beperkt.
Ook is SikaFloor®️ het ideale materiaal voor nieuwe
bankafdekkingen, vloeren in de kuip en zelfs voor de
stootlijsten. Daarnaast bieden we met onze Onsite-
service de mogelijkheid aan om projecten direct ter
plaatse digitaal te meten om de hoogst mogelijke
nauwkeurigheid en pasvorm van de SikaFloor®️
prefabs te bereiken.

Meer informatie vindt u op
www.hollweg-marine.de en op
Facebook Hollweg-Marine.
EE n P r o d u c t v a n

Contact

Vraag een gratis monster aan
en laat u overtuigen door ons
product!
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