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BEST
I TEST*

Ingen andre bunnstoff holder
seg slimfrie så lenge
* SEILmagasinet, febr. 2008
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GLIDE SPEED

Bunnstoff med superglatt
overflate for høyere fart og ytelse
Sammen med Hard Racing Ultimate minst
slim av de harde bunnstoffer etter to år*.
Et sterkt og hardt bunnstoff som inneholder TecCel™. Dette gir en glattere overflate med redusert friksjon. GLIDE SPEED gir
deg høyere fart og fantastisk beskyttelse
gjennom hele sesongen. Utviklet for den
kvalitetsbeviste eier av raske motorbåter
og regattabåter. Glide-serien ble lansert i
fjor, og har allerede vist seg å være en vinner blant mange av våre kunder.

Størrelser: 750 ml og 2,5 liter
Farger: White 10000
Black 19990
Dark Blue 37110

HARD RACING ULTIMATE
Ingen andre bunnstoff holder
seg slimfrie så lenge. Selv
etter to sesonger er det ett av
bunnstoffene med minst slim*

Et meget godt hardt, kobberbasert bunnstoff mot begroing fremstilt for seilbåter
og motorbåter. Den er utviklet for båt
eiere som stiller høye krav til kvalitet og
funksjon. Farten har betydning for ekte
regattaseilere, men også ambisiøse familieseilere kan hermed trimme båten
for maksimal fart.

Størrelser: 750 ml
Farger: Black 19990
Souvenirs Blue 31750
Dark Blue 37110
Red 51170

TecCelTM er Hempels varemerke for de ultraavanserte malingsystemer. De inneholder en kombinasjon av
aktive biocider og fluoroethylene, noe som gir betydelig bedre holdbarhet. TecCelTM vil i fremtiden finnes i
forskjellige Hempel-produkter på tvers av sortiment.

GLIDE SPEED kan påføres båter som
tidligere er behandlet med hardt bunnstoff
Temperatur
fra HEMPEL eller annen leverandør,
forutsatt riktig forbehandling.
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Hard Racing Ultimate er enkel
å påføre, og kan dessuten våtslipes
til en ekstra glatt overflate for optimal
fart gjennom vannet. Den kan påføres
båter som tidligere er behandlet med
hardt bunnstoff fra HEMPEL eller annen
leverandør, forutsatt riktig forbehandling.
* SEILmagasinet, febr. 2008

