
To trinns avansert coating
Trinn 1 – Energi absorberende lim
Trinn 2 - “Super Slippy” hydrofobic coating

Prop-Defender er det nyeste produktet som beskytter båtens propeller, ror og annet drivverk, designet for å hindre groe 
på alle typer metalloverflater som er under vann. Prop-Defender er trolig en av de beste og mest effektive coating
systemene som er tilgjengelig på markedet i dag.

• Gir propellene en langvarig og ultraglatt overflate, noe som øker båtens hastighet.
• Holder propeller, akslinger, ror og annet drivverk fritt for groe, noe som øker effektiviteten og reduserer drivstofforbruket.
• Helt fri for giftstoffer, løsemidler, VOC og biocider, tryggere bruk uten påvirkning på det marine miljøet.
• Reduserer korrosjon og senker vedlikeholdskostnadene.
• Tilbyr 12-24 måneders beskyttelse mot groe.
• Sluttresultatet gir en klar blank og glansende utseende som gir varig beskyttelse.

Hvor kan jeg få kjøpt Prop-Defender?
Da produktet ikke inneholder løsemidler, giftige 
kjemikalier, farlige ingredienser eller biocider, kan det 
sendes med vanlig post. Dette betyr at Prop-Defender 
kan kjøpes direkte fra www.boatpower.no

Hvor enkelt er det å bruke?
Kan påføres av både båteiere selv eller av profesjonelle 
innen båtservice. Boat Power AS tilbyr også 
behandlingen utført der båten din ligger på land. 
Det er ingen komplekse primere og ingen tighte
tidsbegrensninger for påføring av topp coatingen. 
Bruksanvisningen er enkel å følge, det er grundig testet 
og ved å følge de detaljerte rådene vil du kunne oppnå 
et perfekt beskyttende resultat.

Hvor lenge vil det vare?
Prop-Defender er effektiv og holdbar minst en hel 
sesong, sannsynligvis opp mot 2 sesonger. Belegget slites 
ikke ut. Den eneste fienden er direkte skader eller 
slitasje på metallet. Prop-Defender er upåvirket av og vil 
ikke miste noen av egenskapene hvis båten lagres på 
land/innendørs om vinteren.

Er det dyrt?
På grunn av sin avanserte teknologi er det sannsynligvis 
den mest økonomiske løsningen på markedet. Du vil 
spare drivstoff, forbedre effektiviteten og produktet vil 
normalt betale seg tilbake i løpet av noen få måneder.

Hva kan jeg bruke den på?
Propeller, ror, trimtabs, akslinger, jet drev, IPS poder 
samt baug- og akter trøstere. Kan brukes på alle bronse, 
rustfritt stål, nibral og aluminiums flater. 

BEHANDLET UBEHANDLET
Et sett på 200 ml vil behandle ca 1 m2 propell, drev, aksling etc.
Et sett vil dekke og beskytte for eksempel en propell opp til 3ft 

/ 915mm i diameter eller to propeller opp til 2ft / 610mm i 
diameter.

Importør:
Onda Norge AS
www.ondanorge.no
Tlf: +47 90626365 Veiledende pris: Kr 1395,-

Forhandler:
Boat Power AS
www.boatpower.no
Tlf: 45895400 – post@boatpower.no

http://www.boatpower.no/

