
 

 

 

 

Toepassingsinstructies 

 

PropGlide werkt op alle metalen propellers, dus om het voor u te laten werken, is het belangrijkste de 

voorbereiding van de schroef. 

 

Schroef voorbereiding 

1. Verwijder vervuiling. 

2. Licht schuren, spots moeten ook verwijderd worden. 

3. Alleen schuren met korrel 320. 

4. Het blanke metaal moet zichtbaar zijn. 

5. HANDSCHOENEN aan! Reinig de propeller met Aceton. 

6. Pas als de poetsdoek wit blijft (na 3 -4 keer reinigen) is deze klaar voor verdere verwerking. 

7. Opgelet! Als uw vinger de propeller zonder handschoenen aanraakt, werkt niets!! 

8. Let op: De Saildrives niet losschroeven en geen coating op de tanden! 

9. Waarschuwing: onbalans! Schuur niet alleen op één plek! 

 

Alternatieve voorbereiding: 

1. Reinig de propeller met een staalborstel (boor of flex opzetstuk) 

2. Breng verfafbijtmiddel aan, bedek en bescherm de afdichtingen met schilderstape 

3. Na verloop van tijd verwijderen - Volgens de specificaties van de fabrikant 

4. Reinig met aceton 

5. Staalborstel om residu nogmaals/verder te verwijderen 

6. Reinig nogmaals met Aceton - vergeet handschoenen niet!  

 

 

 



 

 

 

 

Primers 

1. Open het deksel en roer. 

2. Roer minimaal 15 minuten! 

3. De pigmenten zitten vast op de bodem van het blik. 

4. Kras alles vrij! 

5. Meng de verharder erdoor. Roer kort. 

6. Breng nu pas de primer aan met een kwast. Als het te dun is, een tweede keer aanbrengen. 

7. Wanneer de primer van nat naar droog gaat (mat)…. 

Top Coat 

1. ...breng een top coat aan. 

2. Een keer is genoeg, is dik. 

3. Laat het 12 uur drogen, dan is het klaar voor gebruik. 

4. De propeller blijft plakkerig; het wordt pas spiegelglad in het water. 

5. Afhankelijk van hoe de boot wordt gebruikt, gaat PropGlide 1-2 seizoenen mee. 

 

Meer informatie 

1. PropGlide kan ook gebruikt worden op: roer, schacht, schachtsteun, trimvlakken, boegschroef, .... 

2. PropGlide heeft een 5L XL-kit voor superjachten 

3. PropGlide is wereldwijd beschikbaar. 

4. PropGlide wordt gebruikt door Boten, Schepen, tot en met de NAVY en op terugkerende basis besteld. 

Let op de buitentemperatuur, niet verwerken onder de 10°C. 

PropGlide kan ook nu aangebracht worden en pas na 6 maanden gebruikt worden. 

Saildrive-propellers moeten uit één stuk blijven en niet toepassen op de tanden van klapschroven. 

Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op, geen experimenten! : info@vesselmaintenanceproducts.com 


