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Beste klant, 

Mede namens al het onderwaterleven, dank voor uw keuze voor Finsulate antifouling. 
Jaarlijks komt er naar schatting meer dan 400.000 liter giftige antifouling verf in de 
Nederlandse wateren terecht. Met de aanschaf van Finsulate heeft u laten zien dat dat 
ook anders kan. 

U heeft gekozen voor Finsulate Seagrade. Deze variant is geschikt voor boten met 
ligplaats en vaarregio op zout of brak water. Blijft u langer (maanden) op zoet water 
varen dan zal de zoet water aangroei waarschijnlijk wat sneller kunnen toenemen. 
Echter is de er op zoet water altijd minder aangroei dan op zout water en zal dat geen 
gevolgen hebben voor de schoonmaakfrequentie.

Finsulate is een effectieve en milieuvriendelijke oplossing tegen aangroei van 
onderwaterorganismen. Het is een folie met kleine vezels die langdurige bescherming 
biedt. Finsulate is een nieuwe techniek die anders onderhouden en gebruikt zal 
moeten worden dan de reguliere verf. We vertellen er u hier graag meer over. Dit 
betreft een algemene onderhouds- en gebruiksaanwijzing. De praktijk kan soms 
afwijken aangezien de waterkwaliteit, het onderwaterleven en andere natuurlijke 
elementen sterk per regio en seizoen kunnen wisselen. 
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1. Onderhoud

In principe is Finsulate een onderhoudsvrije antifouling. Naast het schoonmaken en 
eventueel repareren van schades vergt de folie geen onderhoud. Het (twee) jaarlijks 
schuren en verven is dan ook verleden tijd. Dus meer tijd op de boot dan onder de 
boot.

A. Schade

Finsulate is een dunne maar sterke folie. Echter kunnen door bijvoorbeeld aanvaringen 
of vastlopen op harde ondergronden schades ontstaan. Finsulate levert altijd extra folie 
bij de oplevering om kleine reparaties zelf (of door de werf) te kunnen (laten) doen. 
Op www.finsulate.com staat uitgelegd hoe deze reparaties uitgevoerd kunnen worden.
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2. Gebruik 
Winterstalling, opbokken en hijsen

Mocht u ervoor kiezen om Finsulate voor langere tijd uit het water te houden, dan 
is dat geen probleem. Door langere tijd (maanden) in de volle zon zal Finsulate wel 
een kortere levensduur hebben. Vermijdt dus langere tijd blootstelling aan de zon, 
zeker in warmere klimaat omstandigheden. Buiten stallen in de winter in Noord 
Europa is geen probleem. Ook het plaatsen op bokken in de winterstalling vormt geen 
probleem voor Finsulate. Dat geldt ook voor het in - en uit het water hijsen. Echter, bij 
sommige motorboten kan op de hoeken schade ontstaan bij het hijsen. Daarom het 
advies om altijd op de hoeken van de boot waar de banden de boot raken wat extra 
beschermmateriaal te plaatsen (bijvoorbeeld een extra stuk Finsulate of een stuk 
karton).Mocht er toch schade ontstaan, dan is dat alleen bij de hoeken en is eenvoudig 
te repareren met de reparatieset.  

Als de boot uit het water komt, altijd goed afspuiten met zoet water. Mocht u uw boot 
in de winter in het water laten liggen op plaatsen waar het kan vriezen, wees dan 
voorzichtig met ijsschotsen en golfslag. Scherpe ijsschotsen kunnen kleine schades 
aanrichten. IJsvorming rondom Finsulate leidt in principe niet tot schades. 
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3. Vervoer
Boten voorzien van Finsulate kunnen ook op de trailer vervoerd worden. Het wordt  
wel aanbevolen om tussen de steunpunten van de trailer en de romp een stuk karton 
of doek te plaatsen om Finsulate beter te beschermen.

4. Schoonmaken
Finsulate Seagrade is ontwikkeld voor gebruik op zout of brak water. De kleine 
vezels zorgen ervoor dat de aangroei zich nauwelijks kan hechten. Mocht dat, na 
bijvoorbeed lang stil liggen, toch gebeuren, dan is deze aangroei eenvoudig te 
verwijderen onder water met behulp van meegeleverd schoonmaaksetje (indien 
niet aanwezig: brede spatel of scotch brite). Boven water kan Finsulate worden 
schoongemaakt met een (hogedruk) waterspuit. Tot 200 bar kan men Finsulate schoon 
spuiten. Richt het water op de hele vlakken Finsulate en ontwijk zoveel mogelijk de 
naden/hoekjes. Wij adviseren om het onderwaterschip met Seagrade regelmatig te 
controleren op aangroei, zeker na een periode van lang stil liggen. De praktijk wijst 
uit dat in Noord Europa de boten voorzien met Seagrade maximaal 3 x per seizoen 
schoongemaakt moeten worden. Eventuele aangroei kan direct terug het water in, 
want Finsulate gebruikt geen biociden, metalen of andere giftige stoffen. In warmere 
klimaatomstandigheden kan de schoonmaakfrequentie  in uitzonderlijke gevallen 
oplopen naar 2 maandelijks,  afhankelijk hoe vaak u vaart en hoe sterk de aangroei is 
in uw haven (dat kan zelfs verschillen per plek in de haven). In alle gevallen gaat het 
schoonmaken eenvoudig en vormt het geen enkel gevaar voor de natuur.
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D. Droogvallen
Schepen die kunnen droogvallen kunnen dit blijven doen met Finsulate. Op zandige 
ondergronden is dat geen probleem, maar let op met scherpe voorwerpen als oesters 
of stenen. Deze kunnen kleine beschadigingen opleveren, maar zijn eenvoudig te 
repareren (zie paragraaf 1A “reparaties”).

E. Verwijderen Finsulate
Aan het einde van de levensduur is Finsulate eenvoudig te verwijderen door middel 
van een behangstomer. Na het verwijderen van Finsulate, is het onderwaterschip  
direct klaar voor een nieuwe laag Finsulate (zonder schuren of verven). 

F. Vervangen Finsulate
In de praktijk gaat Finsulate meer dan 7 jaar mee. Echter afhankelijk van weers-
omstandigheden, soort ondergrond en vaargedrag is het einde van de levensduur 
niet volledig te voorspellen. Daarom inspecteert Finsulate of haar partners het 
onderwaterschip graag na 7 jaar (gratis) en geeft advies over de  rest levensduur.
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Applicatie datum: ………………………………………..…

Datum inspectie en gratis advies over wanneer 
Finsulate moet worden vervangen: ……........……

Soort Finsulate: Seagrade
Meer informatie: www.finsulate.com
Contact: contact@finsulate.com

Registreer u nu op www.finsulate.com/registration zo kunnen wij u 
o.a. een reminder sturen voor de inspectie na 7 jaar. Nieuwe eigenaar 
van deze boot? Dan kunt u zich hier ook registreren.
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