
PROPSPEED
More Speed, Less Fuel™

Propspeed® is de originele en nog steeds de 
beste coating voor het onderstel op de markt. 
Al meer dan 21 jaar wordt het Propspeed® 
coatingsysteem door tienduizenden tevreden 
klanten over de hele wereld erkend als de 
meest effectieve oplossing om aangroei te 
voorkomen en om hun onderwateronderdelen 
te beschermen. 

Door een ongeëvenaard productassortiment te 
bieden op het gebied van prestaties is 
Propspeed® de industriestandaard geworden in 
vuilwerende coatings.
 
Propspeed® verlaagt de operationele kosten 
terwijl de doorverkoopwaarde van schepen 
behouden blijft door aanhoudende 
topprestaties. 

Geschikt voor gebruik in zoet, zout en brak water.

DUIZENDEN BOOTEIGENAREN OVER DE HELE 
WERELD HEBBEN DE VOORDELEN VAN 
PROPSPEED® ERVAREN:

• Vermindert weerstand en brandstofverbruik.
• Verlengt de levensduur van opofferingsanodes.
• Beschermt alle metalen onder water tegen corrosie
   en zwerfstromen.
• Gaat langer mee dan standaard antifouling en 
  andere soortgelijke producten.

VERHOOG UW PRESTATIES MET HET BESTE FOUL-RELEASE-SYSTEEM OP DE MARKT!

MEER SNELHEID, MINDER BRANDSTOF™ 
Propspeed® vermindert de weerstand, 
het brandstofverbruik en de 
aangroei op het onderstel, terwijl op 
onderhoudskosten wordt bespaard.
 
VOORKOMEN VAN CORROSIE 
Propspeed® beschermt alle onderwater-
metalen tegen corrosie en zwerfstromen, 
terwijl het de levensduur van 
opofferanodes verlengt.
 
FOUL-RELEASE, GEEN ANTIFOULING 
Propspeed® vergiftigt het mariene milieu 
niet, terwijl het voorkomt dat aangroei 
grip krijgt op metalen onderwater-
oppervlakken.



LIGHTSPEED
More Light, Less Fuss™

Lightspeed™ is een transparante, vuilafstoten-
de coating die speciaal is ontwikkeld om 
onderwaterlichten te beschermen tegen 
aangroei. 

Lightspeed™ wordt bovendien aanbevolen door 
Lumishore, wereldwijd marktleider op het gebied 
van onderwaterlichten.

Lightspeed™ is gemaakt om de temperatuur 
van het licht te weerstaan. In tegenstelling tot 
conventionele aangroeiwerende verven, is 
Lightspeed™ volledig kleurloos en transparant, 
waardoor het de helderheid van het 
onderwaterlicht niet verstoort. 

Gebruikmakend van de wetenschap achter 
Propspeed®, biedt Lightspeed™ een milieu-
vriendelijke oplossing om lichten effectief te 
beschermen. 

Lightspeed™ belooft een zorgeloze 12-24 
maanden met minder onderhoud en is geschikt 
voor bootlichten, vislichten en doklichten in zoet, 
zout en brak water.

BEHOUDEN PRESTATIES EN 
DUURZAAMHEID 
Lightspeed ™ beschermt onderwater-
lichten tegen vervuiling, zodat ze 
langer helder kunnen schijnen, 
waardoor er tijdens het seizoen geen 
afname van de output optreedt.
 
MINDER ONDERHOUD 
Lightspeed ™ is een langdurige 
oplossing voor meerdere seizoenen 
en vermindert de onderhoudstijd 
en -kosten aanzienlijk, waardoor 
een vervelende schoonmaakroutine 
wordt voorkomen.
 
FOUL-RELEASE, GEEN ANTIFOULING 
Met Lightspeed™ veegt slijm gemak-
kelijk weg en kan harde groei niet 
eens vasthouden, waardoor de lich-
ten schoon blijven zonder schade te 
berokkenen aan het mariene milieu.

LIGHTSPEED 1 LITER SET

De set bevat:
1 x Lightclean wipe
1 x Lightspeed™ 15 ml tube
1 x Applicator brush

€30,-     ART. NR. 65-18882159

• Behoudt de verlichtingsprestaties, handhaaft de lichtopbrengst en de beoogde prestaties van
   onderwaterlichten.
• Vermindert onderhoud en vermindert het risico op schade tijdens geplande 
   schoonmaakwerkzaamheden.
• Herstelt schade veroorzaakt door het schrapen van de lens tijdens het verwijderen van 
   zeepokkenlijm en harde aangroei.
• Een milieuvriendelijke oplossing om lichten effectief te beschermen.

LIGHTSPEED™ BIEDT DE HIERONDER BELANGRIJKE 
VOORDELEN:

PROPSPEED
More Speed, Less Fuel™

PROPSPEED DIY SET 200 ML

De set bevat:
1 x 96 ml Etching Primer Base
1 x 80 ml Clear Coat
1 x 24 ml Etching Primer Hardener
1 x Propclean wipe
1 x Propprep wipe
1 x Roerlat

€124,-     ART. NR. 65-18225615

PROPSPEED DIY SET 500 ML

De set bevat:
1 x 240 ml Etching Primer Base
1 x 200 ml Clear Coat
1 x 60 ml Etching Primer Hardener
2 x Propclean wipes
1 x Propprep wipe
1 x Roerlat

€230,-     ART. NR. 65-18225607

PROPCLEAN WIPES

10 stuks

€25,-     ART. NR. 65-16589145

PROPPREP WIPES

10 stuks

€25,-     ART. NR. 65-16589137

PROPPREP

1 liter

€52,-     ART. NR. 65-8706822

PROPSTRIP

1 liter

€70,-     ART. NR. 65-18081034

ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING

SUPERIEURE HECHTING AAN METAAL

MULTI-SEIZOEN

BIOCIDEVRIJ

HOOGWAARDIG SYSTEEM

PROPSPEED 1 LITER SET

De set bevat:
2 x 240ml Etching Primer Base
1 x 400ml Clear Coat
2 x 60ml Etching Primer Hardener
2 x Roerlat

€304,-     ART. NR. 65-7844335



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Foulfree™ is ontwikkeld op basis van de beste 
foul release technologie op de markt en in 
samenwerking met werelddeskundigen 
AIRMAR. 

Foulfree™ is een revolutionaire coating die 
speciaal is ontworpen om transducers te 
beschermen tegen aangroei.

Omdat transducers de beste resultaten geven 
met minimale turbulentie over hun oppervlak, 
zorgt Foulfree ervoor dat elke transducer 
optimaal blijft presteren, zodat het signaal in de 
loop van de tijd helder blijft.

Geschikt voor gebruik in zoet, zout en brak water.

DE EERSTE COATING DIE DOOR AIRMAR IS 
GECERTIFICEERD OM VEILIG TE ZIJN VOOR 
TRANSDUCERS! FOULFREE™ BIEDT DE 
HIERONDER BELANGRIJKE VOORDELEN:

• Behoudt duidelijkheid en details onder de
   waterlijn.
• Voorkomt beschadiging door het verwijderen
   van zeepokken en harde aangroei.
• Vergemakkelijkt onderhoud tot wel 2 jaar.
• Foul-release, geen antifouling: een gladde 
   coating die het mariene milieu niet vergiftigt.

FOULFREE
Transducer Defense, Foul-Release™

Nu ook verkrijgbaar 
in Nederland!

FOULFREE 1 LITER SET

De set bevat:
1 x XDclean wipe
1 x Foulfree 15 ml tube
1 x Applicator brush
1 x Abrasive pad

€34,80     ART. NR. 65-18880000

De Meerpaal 28
9206 AJ Drachten
0527 242 666

Turfstekerstraat 34
1431 GE Aalsmeer
0297 380 911

info@yec.nl
www.yec.nl

Vermelde prijzen zijn excl. BTW en onder voorbehoud van wijzigingen/drukfouten | Neem contact op voor de voorwaarden en levertijden


