Product Sheet

composite decking

Omschrijving
Dit comfortabele en eigentijdse scheepsdek verfraait en verrijkt elk schip door haar luxe uitstraling
en haar functionele eigenschappen. Esthec® biedt een ongekende kleur-, textuur- en vormvrijheid
waardoor het dek in het totaalontwerp geïntegreerd kan worden. Esthec® wordt als sheet geleverd
of op maat op basis van een door de werf aangeleverd dwg bestand. Esthec® biedt de eigenaar,
werf en architect technische en economische voordelen. Esthec® speelt in op de tendens om het
gebruik van schaarse natuurlijke grondstoffen te beperken.
Eigenschappen
Esthec® is een doorontwikkeld composiet met een dikte van 6 mm en een gewicht van 7,8 kg/m2.
Het taai-elastische karakter zorgt voor een hoge slijtvastheid. Esthec® is sterk, duurzaam, splintervrij
en voelt met blote voeten comfortabel aan. Zelfs in natte omstandigheden en onder helling is
Esthec® slipvast. Het product neemt geen water op en is bestand tegen de meest gangbare oliën
en vetten. Esthec® is constant van kwaliteit en gemakkelijk schoon te maken.
Voordelen
Esthec® biedt een aantal (ontwerp)technische, economische en optische voordelen:
- Volledige vrijheid in vorm, kleur en patroon.
- Door de computergestuurde verwerking is het eindresultaat van tevoren bekend.
- Zeer duurzaam: het splintert, scheurt en breekt niet. Zeer slijtvast en antislip.
-	Minimale algenaangroei. Esthec® kan met een harde bezem en agressievere schoonmaakmid
delen worden gereinigd.
- Esthec® verlost werven en eigenaren van onbereken- en onvoorspelbare prijsstijgingen.
- Tijdwinst voor werven, doordat het product pasklaar kan worden aangeleverd.
- Lichtgewicht en bespaart zodoende ook gewicht onder de waterlijn.
- Met Esthec® is al jaren ervaring opgedaan.
Toepassing
Esthec® kan worden gebruikt als scheepsdek op megajachten, displacementjachten, powerboats
en bij voorbeeld racer-cruisers. Het product wordt veelvuldig gekozen in nieuwbouw en refits, voor
hoogwaardige seriegebouwde schepen alsook voor one-offs. Het product wordt geïnstalleerd door
professionele verwerkers met kennis van de vacuümmethode.
Uiterlijk
Esthec® is ongelakt en verkrijgbaar in 10 basiskleuren. Voor de invulling van het patroon kan uit
5 kleuren gekozen worden. Het voegpatroon wordt op en naar wens gecreëerd en bepaalt
zodoende in hoge mate het uiterlijk. Van een creatief eigentijds ontwerp tot een klassiek plankenpatroon. Het oppervlak van Esthec® heeft een vooraf gedefinieerde textuur.
Onderhoud
Esthec® wordt gereinigd met een harde of zachte bezem of hoge drukspuit. Ook de meer
agressieve reinigingsmiddelen kunnen gebruikt worden. Esthec® slijt niet sneller als er frequenter
schoongemaakt wordt.
Ervaring
Bolidt Kunststoftoepassing is al meer dan 40 jaar actief in de ontwikkeling van composieten die in
de scheepsbouw worden toegepast. Wereldwijd worden cruiseschepen, luxe megajachten en
veetransportschepen voorzien van buiten- en binnendekken van Bolidt. Bolidt is een EN ISO 9001
en EN ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.
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