Na
Voor

Voorzie uw douchebak van een nieuw jasje
Het vervangen van een gescheurde of beschadigde douchebak is vaak een tijdrovende en
kostbare aangelegenheid. SPEEDCOAT Europe Ltd, heeft hiervoor een oplossing op basis van
een antimicrobieel urethaanpolymeerproduct. De douchebak wordt in de bestaande setting
in de camper gerepareerd en daarna gecoat, waardoor er een solide jarenlang gegarandeerde
permanente oplossing wordt geboden. Vaak wordt een douchebak met polyester producten
gerepareerd, waarna snel weer nieuwe problemen en lekkages ontstaan. Speedcoat biedt via
gecertificeerde dealers, een permanente degelijke oplossing.
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SPEEDCOAT Europe Ltd. gebruikt exclusief de SPEEDLINER EURO HC® (Hygiëne Coat) een actief
antibacterieel, antimicrobieel urethaanpolymeerproduct dat een sterke, dikke, flexibele coating
biedt en is getest en gecontroleerd door een onafhankelijk laboratorium. Ons product presteert
beter dan de meeste andere soorten producten op basis van polymeer spray-on.
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Een gespoten SPEEDLINER EURO HC®-reparatie creëert een naadloze, volledig waterdichte
coating en is ongevoelig voor normale huishoudelijke reinigingschemicaliën en schoonmaakmiddelen.
Een afgewerkte gerepareerde douchebak heeft een licht geribbelde structuur, waardoor de
douche-cabine betere anti-slip eigenschappen krijgt.
Bij gebruik van het SPEEDLINER EURO HC®-product voor het repareren van gebarsten
douchebakken, wordt een spuitcoating aangebracht van gemiddeld tot 1,5 - 2 mm dikte.
De uiteindelijk uitgeharde sterke en flexibele coating barst niet, trekt niet kromt en voorkomt dat de
douchebak opnieuw onder het gecoate oppervlak achteruitgaat.
De coating kan ook
worden gebruikt om het
dak of de garage van
de camper te voorzien
van een sterke flexibele
coating laag.

De producten die door SPEEDCOAT Europe Ltd. worden gebruikt, worden alleen verkocht aan speciaal opgeleide en geautoriseerde SPEEDCOAT
Europe Ltd.-dealers / -applicators en zijn niet beschikbaar voor doe-het-zelf-gebruik.
SPEEDLINER EURO HC® polymeersprayproduct is onafhankelijk getest om te voldoen aan de EU-richtlijn ‘SI1998 / 1376 kunststofmaterialen
in contact met de levensmiddelenwetgeving’.
SPEEDLINER EURO HC®, SPEEDLINER EURO HS® en PP100™ zijn geregistreerde handelsmerken van C.D. Nash. Ultra-Fresh™ -verbindingen
zijn geregistreerd door EPA en voldoen volledig aan de nieuwe Europese biocidenproductenrichtlijn - BPD. Ultra-Fresh™ is een geregistreerd
handelsmerk van Thomson Research Associates Inc
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