NEMT AT BRUGE
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FORBEREDELSE
Slib simpelthen de udvalgte områder.
Affedt og afgræns området inden der
påføres Kiwigrip.

Fire standard farver til rådighed. Blå dog kun ved bestilling.*

PERFEKT OVERFLADE
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Påfør og fordel Kiwigrip på den klargjorte
overflade. Kiwigrip kan endda påføres på
en anden skridsikker overflade

Kan bruges på træ, glasfiber, epoxy, beton og metal, og danner
præcis den perfekte overflade som måtte ønskes, alt efter den teknik
som benyttes.

HOLDBARHED

Kiwigrip er en meget hård acryl polymèr, som leverer en holdbar,
homogen, elastisk overflade. Kiwigrip slides ikke.

FARVEVALG

PÅFØR

3

RULLE
Brug rullen til at opnå den overflade der
ønskes. For en stærkere, mere skridsikker,
overflade, lad malingen tørre lidt, inden
der forsigtigt forsættes med at rulle.

Indeholder UV-stabilisator som forhindrer afblegning. Kan fås i fire
standard farver: Hvid, creme, lysegrå og ved bestilling også i lyseblå.
Brugerdefinerede farver er også en mulighed ved større bestillinger.
De kan købe vores hvide kiwigrip, og aflevere den hos deres lokale
farvehandler, og få dem til at tone og ryste den. Højst 3% toning pr.
enhed.

* farverne kan variere en smule fra dem på billedet.

skridSIKKERHED
NÅR DET FUNGERER BEDST
SEAVIEW PROGRESS
Zi du Capitou - 85 Avenue Louis Lépine - 83600 Fréjus - FRANCE
Tel: +33 (0)4 94 53 27 70 - Fax: +33 (0)4 94 53 27 62
Info@seaviewprogress.com - www.seaviewprogress.com

DK importør HF Industri & Marine ApS
Ring for henvisning til nærmeste forhandler
Tlf: +45 6220 1312

Kiwigrip er en revolutionerende, holdbar og skridsikker belægning,
som fordeles nemt og hurtigt med vores ruller beregnet til netop
dette formål, og som giver en slidstærk overflade.
Ved at variere påførselsteknikken, kan overfladen justeres til alt
fra en skridsikker, men behagelig, overflade på et lystfartøj, til en
stærkere og mere industriel overflade, som ses på fartøjer til mere
arbejdsrelaterede opgaver.

-- Vandbaseret skridsikker maling

ANvendELSE

-- Blænder ikke
-- Ugiftig opløsningsmiddel
-- INGEN PRIMER NØDVENDIG
-- Let at

påføre

--------

Joller
Pontonbåde
fiskerifartøjer
sejlbåde
glasfibebåde
træbåde
terasser

--------

gangbroer
amfibiekøretøjer
badebroer
sikkert på arbejdet
kanoer
kajakker
betonunderlag

“
“

Kiwigrip er et
homogent produkt,
som er fri for de
problemer, som
kan opleves med
produkter fyldt med
sand, valnødeskaller,
perler, gummiperler eller
andre fyldstoffer. Maling
med fyldstof har en tendens til
at blive slidt og fyldstoffet falder fra
hinanden og efterlader et usikker dæk, som er svært
at rengøre og endnu sværere at genmale.
Overlegent skridsikkert underlag for næsten ethvert emne.

ANBEFALINGER
Kiwigrip er det bedste som nogensinde
er opfundet, og er helt sikkert et dejligt
alternativ til den normale skridsikre gør-detselv mulighed. Jeg har haft mange venner
på besøg for at beundre resultatet, og de er
alle forbløffede over hvor godt det ser ud. Jeg
er sikker på, at der vil komme mange flere
ordrer fra Hawaii, da de alle har spurgt efter
jeres email adresse, og jeg har vist dem de
oplysninger I sendte mig. Det er et produkt
som nærmest sælger sig selv.
- Sammy, Honolulu, hawaii.

”

Kiwigrip var som en drøm at bruge. Det er en
hurtig og renlig måde, at rense gamle trætte
dæk på, og tilføje en overlegen skridsikker
finish. Det dækker alle de steder, hvor jeg har
flyttet dæk fittings, og fyldt de uønskede huller
med epoxy. De forsvinder bogstaveligt talt
ved hjælp af Kiwigrip. Mit Kiwigripdæk har ind
til nu udstået rekordhøje varmegrader, børn,
brændende gløder, øl, is og sne, og havoddere
uden en skramme. Min næste båd vil også have
Kiwigrip på dækket, Det er sikkert.
- Brad, Nanaimo, BC.

”

