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Výhody Užívejte si moře,
chraňte planetu! 

 

MacGlide - Ekologická-antivegetativní folie

BEZ 

BIOCIDU
Ochrana před 

mořskými organismy
 

MacGlide nepopraská ve vodě a 
neobsahuje žádné Biocidy.

Neuvěřitelně snadná údržba
Nečistoty lze snadno odstranit houbou 

nebo měkkým kartáčem.

Samočistící
Znečištění opadne samo, 

pokud se loď pravidelně pohybuje 
rychlostí 7 až 8 uzlů.

Evropské zastoupení

Vhodné pro všechny typy lodí 
do 40 metrů.  

Vysoká odolnost: po dobu 5 let
Oproti toxickým antivegetativním povlakům, 

které jsou v současné době na trhu a
jejich trvanlivost je šest až osm měsíců.

 

 

Úspora paliva
Spotřeba se sníží o zhruba 

5 až 6 procent.
 

Zvýšení rychlosti pro námořníky

Odhad 4 až 5 procent, v závislosti na 
konstrukci trupu.

 

Náklady
Nižší �nanční náročnost 
na údržbu po dobu 5 let.

 

 

 

Nepřekonatelná ochrana
MacGlide folie je nepropustná pro vodu, 

snižuje osmózu a zajišťuje menší vlhkost v
trupu než jakákoli běžná antivegetační barva.
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Kousek testovaný v moři z Istanbulu. Dlouhé 3 měsíce

Ohne MacGlide Mit MacGlide

Každý rok se v celé Evropě použije 
150 000 tun biocidů. Metr čtvereční běžně
používaných barev obsahuje asi 15 g 
biocidů - tím může být znečištěno až
150.000m3 vody. To znamená, že takové barvy 
jsou pro mořskou faunu a �oru velmi škodlivé. 
Navíc vyžadují opakované přelakování.

 

Pokud zvolíte MacGlide folii přispějete k ochraně 
životního prostředí a své lodi současně - s menší 
údržbou a nižšími celkovými náklady.
Silná samolepící folie MacGlide je vhodná pro 
vaši loď, vaši peněženku a mořskou faunu a �oru. 

  MacGlide je samolepící folie, která je určena 
pro všechny druhy lodí (Motorových i
plachetnic) do 40 metrů délky a rychlosti 30 uzlů

  Majitelé motorových lodí budou mít menší 
spotřebu pohonných hmot (typické je ± 5
procent) a u plachetnic se zvýší jejich rychlost. 
Funkčnost těchto folii je až 5 let ve
srovnání se 6 až 8 měsíci u stávajících 
Antifoulingových prostředků.

 

 

  Folie je velmi účinná ve všech evropských vodách 
a nabízí značné výhody z hlediska
nákladů během celé pětileté životnosti.

Váha: 47 g/m2 Tloušťka: 450 uM

 

 

            Reference:
           Ronan Guerin - Francie, Kapitán závodu 42 fee
          Rozhodl jsem se pro MacGlide, protože mi bylo jasné, že ochrání lodní trup
         lépe, než jakákoliv barva. Mořské organismy nemají šanci se udržet a samy
        odpadnou. Mimo to mi bylo jasné, že je to mnohem lepší varianta pro životní
       prostředí. Folie byla nalepena na jedno veslo a druhé bylo natřeno barvou. Po
      jednom roce byl vidět patrný rozdíl. Z natřeného vesla se velice těžce
    odstraňovaly nečistoty. Na druhém vesle, opatřeném folií bylo viditelně méně
  nečistot a řas, které se navíc daly 
snadno odstranit.

 

  

Ekologická revoluce

Výzva pro Vás

 užití,

dvou špickových mezinárodních společností:  

 je ochranná známka od 
společnosti Avery Dennison 

- výrobce vysoce výkonných samolepicích folií 

 Dodavatel high-tech barev a nátěrů

Mactac a PPG se společně dohodly a spojily 
své síly, aby vytvořily tuto inovativní a 
ekologickou alternativu pro konvenční ochranu 
proti znečištění.  

 

Díky svým vynikajícím odpuzujícím vlastnostem 
(patentováno), chrání MacGlide trup vaší lodi 
bez biocidů nebo pesticidů a před kolonizací 
mořskými organismy. Přispíváte tak zároveň k ochraně 
oceánu i své lodi a chráníte zdraví pracovníků 
loděnice tím, že vylučujete užívání toxických biocidů.

 

 

 

, samolepící folie
  MacGlide je výsledkem dlouholetého 
výzkumu a vývoje 

  5 let zkoušek na plachetnicích a motorových 
člunech ve všech evropských vodách
ukázalo, jak účinně zabraňuje tento �lm zanášení:

  Material je samočistící, takže mořské organismy 
opadají samy, jakmile se
lodě pohybují rychlostí 7 až 8 uzlů.
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