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Ny nano-serie til båden 
 

Så til søs. Ny produktserie fra TCnano giver sejlere mere tid på havet i stedet for på land. Med Marine 
Clean får sejlerfolket to nye muligheder for at vedligeholde deres båd. Dels fjerner Marine Clean de 
tilbagevendende problemer med toilettet ombord, og dels kan der nu gøres noget ved mug og alger 
på sprayhooden. 
 

Bakteriedannelse og dårlig lugt på toilettet er et tilbagevendende problem for danske lystsejlere. Lugten kan 

ofte være så slem, at den sætter sig i hele båden. Marine Clean Toilet/Sanitary fra TCnano kan løse denne 

gene, som rengøring med gængse produkter har svært ved at komme til livs. 

 

 Robert Firkic, produktchef og ingeniør: 

 

”De fleste både bliver kun brugt i weekenden eller måske kun hver anden weekend. Det 

betyder, at toilettet kommer til at stå ubrugt i lange intervaller, og det giver nogle slemme 

lugtgener. Marine Clean beskytter mod bakteriedannelsen, som er årsagen til problemerne.” 

 

Det andet produkt i serien er Marine Clean Textile, der rengør og beskytter tekstiler, som konstant er udsat 

for fugt og derfor bliver ramt af alge- og mugpletter. Sprayhooden er eksempelvis meget udsat. Den bliver let 

jordslået og lugter forfærdeligt, fordi det er næsten umuligt at undgå, at den er fugtig, når man pakker den 

sammen. 

 

 Robert Firkic: 

 

“Det er de færreste af os, som har adgang til store tørrerum, hvor vi kan hænge vores 

sprayhood eller solsejl til tørre. Spray Marine Clean på det fugtudsatte tekstil, og så gør det 

selv resten af arbejdet. Herved undgår du, at mug og alger sætter sig. Også selvom tekstilet 

er fugtigt, når du pakker det sammen.”   

 

Sådan gør du 
Produkterne i Marine Clean serien skal bruges som almindelige rengøringsprodukter. De efterlader en 

usynlig hinde, som efterfølgende beskytter overfladen. Hvis overfladen enten er særdeles beskidt eller 

medtaget anbefales det at rengøre i bund, inden Marine Clean anvendes på den. Marine Clean er 

vandbaseret og egner sig til regelmæssig brug. 

 



 
 

 

TCnano fører også Gelcoat, som beskytter overflader over vandlinjen, og Prop og Drev, der beskytter aksler 

og propeller. 

 

For yderligere information 

• Kontakt ingeniør og produktchef Robert Firkic på tlf. 28 14 85 60 

• Kontakt Rasmus Kristensen, Integral, på tlf. 22 18 41 56 

• Besøg også: www.tcnano.dk 

 

Billedet må frit benyttes ved omtale af pressemeddelelsen 
Billedtekst: Brug mere tid på havet og mindre tid på land. TCnano kommer nu med Marine Clean, som er et 

nyt rengøringsprodukt til både.  

 

 
TCnano leverer professionelle løsninger baseret på nanoteknologi til industrien, landbruget og private forbrugere. Virksomhedens 

produkter er individuelt tilpassede til at beskytte overflader på eksempelvis bil, båd, vægge og gulve, og bygningsfacader. TCnano-

teknologien giver en unik beskyttelse mod snavs, forurening og nedbrydning. Det betyder lettere rengøring og vedligeholdelse og 

dermed en forlænget levetid. 

 

Sikkerhed og miljø er i fokus, når TCnano udvikler produkter, og virksomheden samarbejder derfor med de førende forskningsinstitutter 

og virksomheder indenfor nanoteknologi, både herhjemme og på EU-plan. 

 

TCnano er dansk ejet med hovedkontor i Søborg, udenfor København. Virksomhedens produkter er repræsenteret gennem forhandlere 

i hele Skandinavien, foruden markeder i Australien, Storbritannien og USA. 

 

 

 

http://www.tcnano.dk/

