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Met onze producten verlengen we de 
levensduur van schepen, machines en 
constructies over de hele wereld en 
verbeteren we traditionele processen 
in onderhoud. U heeft met deze 
brochure een  klein inzicht in handen 
over hoe dat voor u kan werken. 
Veel leesplezier en nieuwe ideeën 
toegewenst!

Rob van Hoorn

Toen we in 2010 begonnen 
te werken aan anti corrosieve 
oppervlaktetechnieken kreeg ik de 
vraag of nC voor het Maritiem Innovatie 
Platform een oplossing kon bedenken 
om ballasttanks van zeeschepen te 
behandelen tegen corrosie, zónder 
daarbij straalwerkzaamheden te 
hoeven verrichten. Het winnende 
resultaat was de nC Corrosie Passivator. 
Hiermee kon voor een fractie van 
de kosten en zonder ongezonde en 
arbeidsintensieve werkzaamheden, 
zomaar 1200 kuub tankinhoud per dag 
behandeld worden tegen corrosie.

De jarenlange ervaring in de maritieme 
sector van onze projectleiders en de 
doorontwikkeling van onze innovaties 
door onze chemici samen met diverse 
van onze klanten hebben geleid tot 
bewezen en prijswinnende oplossingen 
op het gebied van Corrosie Passiveren, 
Thermisch Isoleren en de Bescherming 
en Verzegeling van oppervlakken in 
de binnen- en zeevaart. Daar ben ik 
als oprichter van nC trots op, daar zijn 
onze teams in Nederland, Duitsland en 
zuid-oost Azië trots op en daar spreken 
onze eindgebruikers van groot tot klein, 
regelmatig hun waardering over uit.

Over nC
Protect your assets

Producten & matrix

nC Corrosie Passivator Fluid
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Deze partijen vertrouwen
op de producten van nC
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Corrosie Passivator
Stopt & voorkomt roest

Corrosie passiveren in het kort
nC Corrosie Passivator onderbreekt de verbinding tussen metaal en corrosie, 
door zelf een verbinding met het metaal aan te gaan. Deze verbinding treedt 
dan op als beschermlaag en maakt het metaal immuun voor corrosie invloeden 
zoals warmte, vocht, zout en zuurstof. Corrosie passiveren is mogelijk zonder de 
noodzaak te stralen of schuren en een droog oppervlak is niet vereist. Afhankelijk 
van de omgevingsinvloeden blijft het metaal 6 tot 15 jaar beschermd tegen corrosie.

Stopt en voorkomt corrosie
Schuren of stralen niet nodig
Applicatie op natte en droge oppervlakken
Werking tot 15 jaar
Snel en gemakkelijk te appliceren

Producten op een rij

Fluid
Direct-Over-Roest corrosie passivator geschikt 
voor drijvende, kwast of spuit toepassingen 
in tanks, gieken, holtes, holle constructies en 
roeren. Oplosmiddelvrij.

Primer
Direct-Over-Roest corrosie en metaal passivator. 
Stopt corrosie en is uitstekend geschikt als 
ondergrond voor traditionele systemen. 
Oplosmiddelvrij. 
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Lees meer over passiveren op www.nc-protect.com

Undercoat 21
Direct-Over-Roest filmvormende corrosie- en 
metaal passivator. Ondermijnt corrosie met 
extreem kruipende eigenschappen. Applicatie 
middels floaten, rollen of spuiten.

Zink Primer C5
Zink Primer vormt een ondoordringbare actieve 
galvanische corrosie werende laag die effectief 
blijft, ook wanneer er krassen ontstaan in het 
behandelde oppervlak. Zeer snel drogend.

Hoogtemperatuur Primer (HTP)
Stopt en voorkomt corrosie met zink anodische 
sol-gel techniek. Bestand tegen temperaturen 
tot 460°C. Ook bestand tegen elektrisch lassen. 
Zeer snel drogend.

Koude Legering (CA)
Een technologie die middels koude legering 
galvanisatie of zink processen vervangt. Het zet 
toplaag om in gepassiveerd metaal. Bestand 
tegen temp. tot 1300°C. Zeer snel drogend.

Zware Belasting (ZB)
Vezelversterkte epoxy techniek die superieure 
weerstand biedt in de zwaarste omstandigheden 
zoals inslag van vallend gesteente en schuivende 
containers. Extreem corrosiewerend.

Staaldraad Passivator
Passiveert en smeert staaldraad met een 
blijvende gladde bescherming. Dringt tot in de 
kern door. Ook geschikt voor nat oppervlak. Niet 
schadelijk voor het milieu.
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Componenten 1 1 1 1

Verbruik
1l/m³

ca 5-7m²/l 12-15m²/l 10-12m²/l 4½m²/kg

Opslag >15yr / <50°C 2yr / <35°C 2yr /<30°C 1yr / <25°C

Geen.
Het oppervlak 

MOET roestig en 
vochtig of nat zijn.

Verwijder vuil, vet, 
losse verf en losse 

roest.
Straal Sa1 of hoger.Voorwerk

Kwast, roller, 
spuit, floating.

Kwast, roller, 
spuit, floating.

Kwast, roller of 
spuit.

Kwast, roller, 
spuit of ESS.Applicatie

500 >60 20 60 per laagWFT* in μm

4/4h 2h/4h 1h/2h 15m/24hDTT/ CT**

 Alleen mogelijk 
met nC Protect 
4410 tie-coat.

Binnen: nee
Buiten: ja Ja  Gebruikelijk

Overschilderen 
nodig?

Tot 8 jaar in zout 
water. 5 tot 15 jaar 

in zoet water.

Tot 2 jaar indien 
niet overschilderd. 
Tot 10 jaar indien 

overschilderd.

 10 jaar indien 
overgeschilderd.

 8 jaar in zout 
water, 15 jaar in 

zoet water.
Beschermd tot

Fluid Primer Undercoat 21 Zink Primer C5

* Wet Film Thickness
** Dry To Touch / Cure Time
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1 1 2 2 2

4½m²/kg 2% van het 
kabelgewicht 20 - 30m² / kg 3 - 5m²/kg 3,8 - 7,7m²/kg

2yr / <25°C >15yr 1 yr/<35°C 1yr / <30°C 1yr / <30°C

Straal Sa1 of hoger.
Verwijder vuil, vet 
en losse verf en 

losse roest.

Kaal metaal Sa2.5 
gestraald, vetvrij, of 
gebruik NCP Primer 

eronder.

Bare metal, 
blast Sa2.5, or 

use NCP Primer 
underneath..

Kaal metaal Sa2.5 
gestraald, vetvrij, of 
gebruik NCP Primer 

eronder.

Kwast, roller, 
spuit of ESS.

Kwast, roller, 
spuit of bad.

Kwast, roller, 
spuit of ESS.

Kwast, roller of 
spuit.

Kwast, roller of 
spuit.

100 - 40 130 tot 260 130 tot 260

45m/3h 4h/24h ¾hr/1½hr 2hr/16hr 6u/6u

 Gebruikelijk Nee Binnen: nee
Buiten: ja Nee Nee

 8 jaar in zout 
water, 15 jaar in 

zoet water.
5 jaar. Tot 10 jaar indien 

overgeschilderd.

10 jaar in systeem 
met elke NCP 

Primer.

10 jaar in systeem 
met elke NCP 

Primer.

High Temp Pr. Steel wire rope Cold Alloy CA Heavy Duty HD Chemical Resist
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2. Roest verwijderen?
Hoeft niet!
Corrosie Passivator is geen verf maar een 
metaalbehandeling. Hierdoor is roest verwijderen 
niet nodig, hoeft het oppervlak niet droog te zijn 
en bevat het product geen oplosmiddelen.

1. Passiveert metaal
en vormt roest  
niet om
nC Corrosie Passivator bindt zich in het metaal 
waardoor het metaal beschermd blijft, ook nadat 
bestaande roest loslaat. In zoet water tot 15 jaar, 
zout water tot 8 jaar.

nC Corrosie Passivator 
Fluid
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2. Roest verwijderen?
Hoeft niet!

3. Snelle applicatie
d.m.v. floating
Floaten is een effectief en snel proces om volledige 
dekking te realiseren, ook op praktisch onbereikbare 
plekken. Een getraind team van twee personen kan in 
één dag tot wel 8 ballasttanks passiveren.

4. Droog eindresultaat
Geen blijvend vet oppervlak
nC Corrosie Passivator Fluid heeft als drager gedemineraliseerd 
wolvet. Door intrekking en uitdamping verdwijnt de vetlaag 
volledig en blijft een droog en gepassiveerd oppervlak achter.

nC Corrosie Passivator Fluid kan op zowel droge als natte 
ondergrond direct worden aangebracht. U hoeft dus niet te 
verwarmen, droog te blazen. U kunt gelijk aan de slag.

5. Droge ondergrond? 
Hoeft niet!



Tanks
Ballasttanks & pieken

Langdurige bescherming
nC Corrosie Passivator gaat een chemische verbinding aan met het metaal. Daardoor 
blijft het metaal 5 tot 15 jaar beschermd tegen corrosie invloeden zoals warmte, 
vocht, zout en zuurstof.

Niet schadelijk voor milieu
nC Corrosie Passivator is veilig voor mens en 
milieu. Het bevat geen oplosmiddelen en bouwt 
daardoor geen gassen op in afgesloten ruimten. 
Vraag naar de bijbehorende certificering.

Snelle en volledige dekking
Naast het reguliere kwasten, rollen of spuiten 
kan nC Corrosie Passivator worden aangebracht 
door middel van floating. Hierdoor kunnen zelfs 
onbereikbare ruimtes snel 100% gedekt worden.

Bespaar tijd en onderhoudskosten door uw ballasttanks, drinkwatertanks 
en pieken te behandelen met nC Corrosie Passivator. Zandstralen of roest 
bikken is niet noodzakelijk. nC Corrosie Passivator kan eenvoudig direct 
over roest worden aangebracht. Hierdoor kan aanzienlijk bespaard worden 
op kosten en tijd. Naast het reguliere kwasten, rollen en spuiten kunnen 
ballasttanks en pieken zeer snel en grondig worden behandeld door middel 
van floaten.

Drinkwatertanks
Ook drinkwatertanks komen in aanmerking 
voor corrosie passiveren. Door gebruik te maken 
van de combinatie Passivator en nC Protect 
Sealant, ontstaat een foodgrade oppervlak. Een 
drinkwatertank kan in 1 dag gebruiksklaar worden 
opgeleverd tegen 50% van de gebruikelijke kosten.
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Projectverslag
Rederij MSG – Corrosie passiveren tanks

Lees het gehele 
verslag en meer via 
nc-protect.com/projecten

De ballasttanks van het gehele koppelverband 
MSG Babetta van rederij MSG zijn met nC Nano 
Corrosie Passivator Fluid gepassiveerd. 180 
meter lengte in 4 uur klaar!

Voordelen passiveren voor de MSG 
Babetta:

• Na het roestbikken verschijnt of duikt 
normaliter vliegroest snel op. Door 
gebruik te maken van floating applicatie, 
was de MSG Babetta de vliegroest voor.

• Geen tijdverlies door gritstralen of 
corrosie verwijdering spaart weken werk.

• Gritstralen is niet nodig bij metaal 
passiveren. Dit geeft veel minder afval 
en een veiligere werkomgeving.

• nC Nano Corrosie Passivator kan op nat 
oppervlak worden aangebracht. 

• Geen straalafval spaart enorm veel 
kosten.

• Corrosie passivering op roestgevoelige 
plekken voorkomt terugkerende corrosie.

• Floaten heeft een veel gunstigere 
opbrengst per liter dan conventionele 
verfsystemen. Besparing rond 40% á 
60%.

• Corrosie passiveren kan tijdens het 
varen worden gedaan.
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Scheepsromp
Vaak heeft een scheepsromp plekken waar corrosie een 
terugkerend probleem zijn zoals de waterlijn, patrijspoorten 
of bij spoelgaten. Met corrosie passivator beschermen 
onze klanten deze plekken eenvoudig, waardoor roest 
jaren voorkomen wordt. Naast de romp van het schip, is 
het mogelijk om spanten en andere plaatdelen grondig en 
snel te passiveren.

Leidingen
Corrosievorming is een veel voorkomend probleem in en 
op pijpleidingen, uitlaten en sprinklerinstallaties. Zowel 
de buitenwanden als de binnenwanden van leidingen zijn 
te behandelen met nC Corrosie Passivator. Zo kan door 
middel van floaten gemakkelijk en veilig de binnenkant van 
leidingen behandeld worden.

Lasnaden
Rondom nieuwe of oude lasnaden ontstaat na verloop 
van tijd corrosie. Middels nC Corrosie Passivator wordt dit 
proces gestopt of voorkomen. Zo is onze Koude Legering 
CA passivator bestand tegen temperaturen tot 1300°C.

Ruimvloer & luiken
Ruimvloeren en luiken zijn constant onderhevig aan 
belasting. Daarom hebben we speciaal hiervoor met 
basaltvezels versterkte nC Corrosie Passivator Zware 
Belasting ontwikkeld. Middels spot repair of door te spuiten 
kan de ruimvloer van het schip snel en grondig worden 
behandeld.

Staalkabels
Voor zowel nieuwe als gebruikte staalkabels, zelfs als deze 
direct uit het (zoute) water komen.. De staalkabel wordt 
geplaatst in een bad of ingespoten met nC Steel Wire Rope 
Lubricant & Passivator. De techniek dringt door tot in de 
kern waardoor een blijvende supergladde, anti-corrosieve 
laag ontstaat die jaren beschermd.

Overige toepassingen



John Licher van Rederij Cement Tankvaart:
“Wij gebruiken het al vele jaren in de voor- en 
achterpieken en het ziet er na al die jaren nog 
steeds veelbelovend uit.”

2015 - heden
20 schepen behandeld met 

nC Corrosie Passivator Fluid & Primer
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Thermisch isoleren
Spuitbare isolerende coating

nC ProTherm in het kort
nC ProTherm is een serie van thermisch isolerende coatings die chemisch hechten 
op de ondergrond. Naast de isolerende werking is nC ProTherm anti-corrosief, 
brandwerend en geluiddempend en kan gemakkelijk en snel zonder primer worden 
aangebracht met kwast of spuit. Het oppervlak hoeft niet afgekoeld te zijn, dus 
applicatie is mogelijk terwijl machines volop draaien. nC ProTherm is zo ontwikkeld 
dat met geringe laagdikte dezelfde isolerende waarde bereikt kan worden als 
traditionele isolatiematerialen. 

Thermisch isolerend
Geluidsdempend
Vuurvast en vlamdovend
Anti-condens
Hecht direct op ieder materiaal
Snelle, éénlaags applicatie

Producten op een rij

ISO-X
Spuitbare thermisch isolerende coating met extreme 
hechting op alle oppervlakken. Naast isolerende 
werking is nC ProTherm ISO-X ook brandwerend en 
geluidsdempend. Lambda 0,0222. Laagdikte < 15 mm. 

CUI-X
Spuitbare thermisch isolerende coating met extreme 
hechting op metaal. Naast isolerende werking is nC 
ProTherm CUI-X ook brandwerend, geluiddempend en 
corrosiewerend. Lambda 0,0222. Brandklasse B-S0-d0.
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CUI-HTF
Spuitbare thermisch isolerende coating met extreme 
hechting op metaal, geschikt voor oppervlakken 
tot 280°⁰C. Brandwerend, geluiddempend en 
corrosiewerend. Lambda 0,0222. Brandklasse B-S0-d0.

FIRE-X Advanced
Thermisch isolerende coating en vuur barrière in één. 
Bestand tegen temperaturen tot 1300°C. Extreem snel 
drogend.

dB-X
Spuitbare akoestisch isolerende coating met extreme 
hechting op alle oppervlakken. Reductie dB(A) met 5-8 
dB bij verschillende frequenties.

Condensation-X
Spuitbare anti-condens coating met zeer sterke 
hechting voor alle materialen. Geschikt voor trillende 
oppervlakken, wateropname van 410-640 gr/m2.

Safe-Touch
Isolerende coating ontwikkeld om met een dunne laag 
van enkele millimeters aanraakveiligheid van een heet 
of koud oppervlakte te bereiken. Werkbereik -280 – 
280°C.

Lees meer over thermisch isoleren  op www.nc-protect.nl



Toepassingen
Leidingen
(Pijp)leidingwerk isoleren met spuitbare isolatie biedt 
zowel thermische isolatie als bescherming tegen 
brandwonden. nC ProTherm kent een hoge isolatiewaarde 
(Lambda 0,0222) bij laagdiktes variërend van 3 mm tot 15 
mm. Daarnaast zijn het snel aan kunnen brengen, goede 
visuele controle op de conditie van de leidingen onder de 
isolatie en de mogelijkheid om snel te kunnen repareren 
(na het inpassen van een nieuwe afsluiter of meter) 
belangrijke voordelen voor onze klanten.

Tanks
De buitenzijden van brandstoftanks maar ook producttanks 
kunnen uitstekend geïsoleerd worden met nC ProTherm 
isolerende coatings. Dit levert veel energiebesparing 
op als de tankinhoud moet worden verwarmd. Naast 
thermische isolatie, biedt nC ProTherm ook brandwerende 
eigenschappen.

Scheepswoning & slaapvertrekken
nC Protherm coatings bieden oplossingen voor thermische 
isolatie, brandwering, geluidsdemping en condens. De 
producten hechten direct zonder primer op diverse 
materialen waardoor het gemakkelijk toepasbaar is. 

Machinekamer
Met onze nC ProTherm oplossingen kan de machinekamer 
thermisch en akoestisch geïsoleerd worden, maar 
ook warmte- of brandwerend gemaakt worden. Ook 
hete oppervlakken, zoals stoomleidingen, uitlaten of 
waterleidingen worden door gebruik van onze Safe Touch 
variant met een laagdikte van maximaal 5 mm veilig 
aanraakbaar. Dit voorkomt brandwonden of smeltrisico.

Dek & romp
Condens aan boord is vaak een ergernis. Het kan leiden 
tot schimmel in de woning of laadruimte. Onze speciaal 
ontwikkelde Condensation-X kan dit met slechts 2 mm 
laagdikte voorkomen. Mocht u naast anti-condens werking 
ook andere eigenschappen willen zoals bijvoorbeeld 
geluidsdemping of vuurvastheid, dan adviseren wij u graag 
over de juiste ProTherm variant.

Luiken
Temperatuurverschillen tussen lading en schip zorgen 
voor condensvorming. Dit kan zorgen voor roestplekken 
waardoor roestig water op de lading kan druipen. Met een 
combinatie van nC Corrosie Passivator en nC ProTherm is 
dit goed op te lossen. De sterk anti-corrosieve werking en 
de flexibele nC Protherm coating beschermt uw luiken en 
lading tegen invloeden van condens.
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Projectverslag
Rederij MSC – Thermisch isoleren van stoom- en 
condensatieleidingen

Lees het gehele 
verslag en meer via 
nc-protect.com/projecten

De stoomleidingen en condensatieleidingen 
van de MSC Clementina F worden 
beschermd tegen warmteverliezen waarbij de 
oppervlaktetemperatuur van deze leidingen 
van 155°C  wordt teruggebracht tot 43°C met 
een laagdikte van 9 mm nC ProTherm CUI-
HTF thermisch isolerende coating. Dit leidt tot 
kostenbesparingen en veilig werken.

De stoomleidingen en condensatieleidingen aan 
boord van de Clementina F zijn verlegd en nog 
niet geïsoleerd. De oppervlakte temperatuur 
bedraagt 155°C. Dit geeft warmteverliezen en 
levert mogelijk brandwonden op. De leidingen zijn 
vrij moeilijk bereikbaar. 

Isolatie met cladding of matrassen zou 
gecompliceerd worden en bovendien veel ruimte 
innemen. Dit wordt als ongewenst beschouwd in 
verband met doorkijken en bewegingsvrijheid om 
bijvoorbeeld dichtbij gelegen mangatdeksels te 
openen. Om aan de eisen te voldoen kiest MSC 
voor spuitbare nC ProTherm thermisch isolerende 
coating om isolatie én safe-touch te installeren.

Voordelen van thermisch isoleren met nC 
ProTherm CUI-HTF voor MSC Clementina F:

1. Daling oppervlaktetemperatuur van 155°C 
naar 43°C bij 9 mm laagdikte bespaart 
energieverbruik en CO2 uitstoot;

2. Oppervlakken zijn veilig aanraakbaar;
3. Groene oplossing zonder veel verbruik of 

materiaalverliezen (snijverliezen zoals bij 
traditionele oplossing zijn er niet);

4. Langdurige thermische isolatie, nC 
garandeert 15 jaar op functie in deze setting;

5. Langdurige bescherming tegen corrosie, nC 
garandeert 7 jaar in deze setting;

6. Langdurige hechting;
7. Snelle applicatie zonder veel 

randvoorwaarden, “gedoe” of opruimwerk;
8. Goede visuele inspectie op leiding mogelijk, 

leiding wordt niet verborgen achter 
matrassen, wol of cladding;

9. Geen hoge kosten en afval bij eventuele 
aanpassingen aan leidingsysteem in de 
toekomst;
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Components
1 part dry in 3 

parts wet
1 part dry in 3 

parts wet
1 part dry in 3 

parts wet
1

Consumption
370gr per m2 
per 1 mm coat

450gr per m2 
per 1 mm coat

500gr per m2 
per 1 mm coat

700gr per m2 
per 1 mm coat

Storage 1yr / <25°C 1yr / <25°C 1yr / <25°C 5yr / <35°C

Dust and grease 
free surface. 

Protect stone and 
concrete from 

absorbing.

Remove dirt, 
grease and loose 
paint and loose 

rust

Remove dirt, 
grease and loose 
paint and loose 

rust

Dust and grease 
free surface. 

Protect stone and 
concrete from 

absorbing.

Prepwork

Spray large areas, 
brush small areas

Spray large areas, 
brush small areas

Spray large areas, 
brush small areas SprayApplication

4 - 15 mm 4 - 15 mm 4 - 15 mm 8 - 20 mmWFT*

0.022 0.022 0.04 0.061Lambda

8h/12h 8h/12h 8h/12h 30minDTT/ CT**

<150kg: RAL9010 
>150kg: All

<150kg: RAL9010 
>150kg: All

<150kg: RAL9010 
>150kg: All RAL9001RAL

ISO-X CUI-X CUI-HTF FIRE-X

* Wet Film Thickness
** Dry To Touch / Cure Time



19

1 part dry in 3 
parts wet

1
1 part dry in 3 

parts wet

350gr per m2 
per 1 mm coat

450gr per m2 
per 1 mm coat

500gr per m2 
per 1 mm coat

1yr / <25°C 2yr / <25°C 1yr / <25°C

Dust and grease 
free surface. 

Protect stone and 
concrete from 

absorbing.

Dust and grease 
free surface. 

Protect stone and 
concrete from 

absorbing.

Dust and grease 
free surface. 

Protect stone and 
concrete from 

absorbing.

Spray large areas, 
brush small areas

Spray large areas, 
brush small areas

Spray large areas, 
brush small areas

5 - 18 mm 1 - 3 mm 3 - 6 mm

0.061 0.061 0.022

8h/12h 4h/8h 8h/12h

<150kg: RAL9010 
>150kg: All

<150kg: RAL7024 
>150kg: All

<150kg: RAL9010 
>150kg: All

dB-X Condens.-X Safe-Touch



20

5000 Aangroeiwerende Sealant
nC Protect 5000 is een transparante coating 
ontwikkeld om aangroei te voorkomen aan het 
onderwaterschip. De coating kan eenvoudig 
aangebracht en is werkzaam in zowel zoet als 
zout water.

Beschermen
& verzegelen

nC Protect in het kort
nC Protect is onze lijn flinterdunne coatings die metaal, lak, glas, stof en kunststof 
beschermt en verbetert. Afhankelijk van het materiaal en de eisen zorgen onze nC 
Protect coatings voor onder meer slijtvastheid, vuilafstotende eigenschappen, anti-
corrosie of herstellen ze kleur en glans. nC Protect biedt uitstekende chemische 
hechting en prestaties op vrijwel ieder materiaal. Elke variant is gemaakt voor een 
specifieke taak en/of een specifiek materiaal. Onze coatings blijven vele jaren, zelfs 
decennia, presteren op oppervlakken en materialen van uw keuze.

Vuil- en waterafstotend
Kleur en glans herstellend
Chemisch bestendig
Laat look & feel intact
Food grade varianten

Producten op een rij

4100 Electra Sealant
Spray die alle elektronica isoleert tegen 
kortsluiting, corrosie, invloeden van chemicaliën 
en water. 
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4300 Hout & Steen Sealant
Maakt hout & steen, olie-, water- en vuil 
afstotend. Voltransparant.

4400 Hull Sealant
Transparante coating voor kunststof, lak en 
metaal. Het bindt chemisch in het oppervlak 
en maakt het krasbestendig, vuilafstotend en 
herstelt kleur.

4500 Glass Sealant
Een verspuitbare vloeistof voor bescherming 
van glas en keramiek. Maakt vuilafstotend 
en hydrofoob. Ten minste 12 maanden 
bescherming.

4600 Pipe & Tank Foodgrade Sealant
Transparante nanotechnische sealant voor 
metalen, edelmetalen, aluminium en RVS. 
Functioneert tussen -50 – 630°C.

4700 RVS Sealant
Tansparante verzegeling die beschermt tegen 
slijtage, vuilopname en dofheid. Laagdikte 
kleiner dan 25 μm.

4800 Spuitwerk Sealant
Transparante, waterafstotende verzegeling, 
die gelakte oppervlakken beschermt tegen 
vlekken. De sealant brengt de oorspronkelijke 
glans terug.

4200 Textiel & Stof Sealant
Maakt synthetische stoffen en weefsels, olie-, 
water- en vuil afstotend. Voltransparant.
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Toepassingen
Lak
Lak beschermt materiaal, maar wat beschermt de lak? 
nC heeft verschillende verzegelingen ontwikkeld voor het 
beschermen en verzegelen van scheeps- en bootlak tegen 
uitdroging, glansverlies, UV en krassen. Ook is het zeer goed 
mogelijk om verbleekte of verkrijte kleuren weer terug in de 
oude staat te krijgen, zonder dat de hele boel opnieuw 
gegrond en gelakt hoeft te worden.

Drinkwatertank
De nC aanpak voor het roestvrij maken en houden van 
drinkwatertanks is vlot en zeer effectief. Dit wordt gedaan 
door middel van passiveren en vervolgens het verzegelen 
van gepassiveerd oppervlak met nC Protect verzegelende 
food grade coating. Korte voorbereidingstijd, snelle 
droogtijd, lange levensduur en vooral een groene oplossing.

Glas
Deze coating vormt een beschermende laag op- en in het 
glas, waardoor de ramen volledig water- en vuilafstotend 
worden. Zout, kalk en vervuiling zoals vogelpoep en 
insecten hechten niet en zijn hierdoor gemakkelijk te 
verwijderen. Ramen zijn heel goed streep vrij te houden, 
een must in de stuurhut.

Lasnaden
Lasnaden zijn vaak het startpunt van corrosie. Door de 
lasnaden te passiveren én te verzegelen met nC Protect 
4400 voorkomt u corrosie voor lange tijd. De beschermende 
coating kan eenvoudig aangebracht worden door middel 
van spuiten, rollen of wrijven. Als u een verzegelende 
coating als eindlaag aanbrengt over de las hebben vocht, 
zuurstof en chemische invloeden geen kans meer.

RVS
nC Protect 4700 is ontwikkeld om RVS te beschermen. 
Deze verzegeling bindt zich chemisch in het oppervlak en 
blijft daardoor zeer lang actief. De coating is transparant en 
beschermt tegen vocht, schoonmaakmiddel, lichte slijtage 
en vuil. Met deze verzegeling wordt voorkomen dat RVS na 
verloop van tijd dof uitslaat.
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Hout
Alg, mos, vorstschade, schimmel en rot voorkomt u met 
nC Protect 4300. De nC Protect verzegelende coatings zijn 
gemaakt voor de zeer lange termijn en bieden door hun vol 
transparante karakter een onzichtbare bescherming die 
de levensduur van uw kostbare hout aanzienlijk verlengt. 
Geschikt voor zowel behandeld als onbehandeld hout. 

Kombuis
nC Protect 4600 FG Sealant P&T is een transparante 
coating ontwikkeld om materialen te beschermen tegen 
slijtage, absorptie, corrosie en vervuiling. Het oppervlak 
ontwikkelt een zeer flexibele ultradunne, ondoordringbare, 
glanzende afwerking. Het oppervlak wordt hierdoor 
vuilafstotend en is zeer makkelijk te reinigen. Food grade en 
daarom geschikt voor de bescherming van de kombuis en 
de voedselopslag.

Aangroei
nC Protect 5000 is een transparante coating ontwikkeld 
om aangroei te voorkomen aan het onderwaterschip. De 
coating kan eenvoudig aangebracht en is werkzaam in 
zowel zoet als zout water. De aangroei kan nauwelijks 
hechten en laat daarom los tijdens het varen.

Werkkleding
Textiel en weefsels beschermen tegen vochtindringing 
door ze vocht afstotend te maken heeft een aantal logische 
voordelen voor de scheepvaart. Het waterafstotend maken 
van werkkleding bijvoorbeeld maakt dat u minder nat 
wordt in de regen, terwijl de kleding blijft ademen. Olie 
of vet geven niet direct vlekken omdat ze niet kunnen 
binnendringen. Minder wassen betekent minder slijtage en 
minder vuilwater in de tank.

Ga voor verschillende projectverslagen naar: 
nc-protect.com/projecten
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Re-apply every 10 washes 2 - 4 yr 5 - 10 yr2 - 5 yr

Storage 2yr / <25°C 2yr / <25°C 2yr / <25°C2yr / <25°C

Material must be 
dry and free from 
dust and grease.

Material must be 
dry and free from 
dust and grease.

Material must be 
dry and free from 
dust and grease.

Material must be 
dry and free from 
dust and grease.

Prepwork

Spray, soak or 
bath Spray, HVLP, ESS Wipe, roll, spray, 

ESSSpray, brushApplication

25-250ml     / 
m²

50-200ml     / 
m² 30 - 60m² / literNAConsumption

20-150°C 10-150°C 20-40°C4-30°CApplication 
temp.

15min - 24h 2h - 24h 12h - 24h15min - 1h
Drying 
curing time

Yes Yes YesYesTransparent

4200 Textile 4300 W&S 4400 Hull4100
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2 - 5 yr 5 - 10 yr 5 - 10 yr 1yr 5 - 10 yr

2yr / <25°C 2yr / <25°C 2yr / <25°C 2yr / <25°C 2yr / <25°C

Material must be 
dry and free from 
dust and grease.

Material must be 
dry and free from 
dust and grease.

Material must be 
dry and free from 
dust and grease.

Material must be 
dry and free from 
dust and grease.

Material must be 
dry and free from 
dust and grease. 

Spray, HVLP, ESS Wipe, roll, spray, 
ESS

Wipe, roll, spray, 
ESS

Wipe, roll, spray, 
ESS

Airless, HVLP, 
Brush, Epoxyroller

8 - 10ml   / m² 30 - 60m² / liter 30 - 60m² / liter 10ml/m²
0.200-0.250 
L/m² 4 - 5,56 

m2/L

10-650°C 20-40°C 20-40°C 10-30°C 10-30°C

1h -2h 12h - 24h 12h - 24h 15min - 24h 3 - 36h

Yes Yes Yes Yes
No, black, red, 

white, blue.

4500 Glass 4600 4700 RVS 4800 5000 Fouling
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Heeft u ons al gespot in 
de Scheepvaartkrant?



Sinds 2012
Vaart al ruim 10 jaar rond zonder

corrosie problemen in de ballast tanks

Fré Keizer van MS Ceasar uit Brielle:
“Al 10 jaar geen roest meer gezien in de 
ballasttanks. Volgend jaar gaan we voor de 
tweede ronde.”



Wij zijn te bereiken via:
+3185 06 00 513
info@nc-protect.com
www.nc-protect.com


