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Professionele ondersteuning.
Perfecte materialen.

SAMEN MET MAIBURG
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Uitstraling en waarde. Glans en effectiviteit. Pracht en gedegenheid. In weinig branches moet 

een product zóveel verschillende karaktereigenschappen hebben dan in de jachtbouw. Eisen 

van klanten kenmerken zich door een unieke combinatie van gewenste, duurzame kwaliteit en 

een verrassend rijk uiterlijk. Voor bouwers een uitdaging, waar wij u graag bij ondersteunen. 

in diverse fases van het bouwen van een jacht is maiburg uw partner. met kennis. met advies. 

met materialen. met een compleet leveringsprogramma. Voor exterieur en interieur.

samen met maiburg bouwt u betere jachten. door de complete sortering schuurmateriaal, in 

combinatie met jarenlang opgebouwde knowhow. door het brede assortiment plaatmateriaal, geschikt 

voor talloze toepassingsmogelijkheden. door de zekerheid en beschikbaarheid van een hoogwaardig 

assortiment lijmen, inclusief specialistische kennis.



de kennis.  de techniek. 
de materialen. de erVaring.
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SCHUURTECHNIEK



materiaalkeuze en -toepassing vormen het fundament onder 

de kwaliteit die u als bedrijf wilt leveren. het moet werken 

- efficiënt, onbelemmerd, praktisch. en het moet resultaat 

geven - zichtbaar en langdurig mooi.

met een bijzonder uitgebreid leveringsprogramma biedt 

maiburg u exact het materiaal voor alle schuurwerkzaam- 

heden: zowel aan, als in een jacht. daar gaat veelal een uit-

gebreid adviestraject aan vooraf. de praktische toepassing 

staat hierbij centraal. maiburg verzorgt metingen en voorziet 

u van rapportages, waarop u uw verdere werkzaamheden kunt 

baseren. Welke techniek kan het beste worden toegepast? 

Welke materialen en systemen horen daarbij? en hoe integreert 

u dat alles binnen uw bedrijf?

Via technische begeleiding, training en support stellen wij u 

en uw medewerkers in staat om het schuurproces binnen uw 

bedrijf te optimaliseren. daarnaast kunnen wij een belangrijke 

rol spelen in de begeleiding tijdens inspecties.  allemaal, met 

uiteindelijk één doel: een perfect eindresultaat. 
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Zekerheid,  gebouWd oP kennis en techniek.
innoVatief.  kWalitatief.  duurZaam.

LIJMEN
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enerzijds van materiaal en toepassing, maar – aan de andere kant – zeker 

ook van de omstandigheden waarin het jacht straks zal worden gebruikt. 

testen zullen de garantie moeten geven, dat een gekozen lijmsoort ook 

exact die hoogwaardige verbinding geeft, die wordt vereist. sterk. Zonder 

afbreuk te doen aan het visuele effect. maiburg gaat samen met u op zoek 

naar de beste lijm voor uw projecten. daarvoor ontwikkelen we continu 

sterke, praktijkgerichte innovaties. lijmen, die binnen de jachtbouw 

de beste resultaten geven. en die ook zekerheid bieden. Zowel op het 

gebied van milieu- en veiligheidseisen, als bij het praktische gebruik. 

eenvoudig toepasbaar. snel en effectief.

een duurZaam
goede Verbinding Vraagt

in de jachtbouW om
sPecialistische kennis.. .
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niets Zo belangrijk
dan schoonheid

PLAATMATERIAAL
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afwerking heeft in de jacht- en scheepsinterieurbouw absolute prioriteit. 

het moet mooi zijn. effectief, maar ook efficiënt toepasbaar. elke ontwer-

per en bouwer kiest daarvoor zijn eigen materialen; heeft zijn eigen visie op 

toepasbaarheid, sfeer en uiterlijk. maiburg heeft daarom voor elk interieur het 

juiste plaatmateriaal. in alle mogelijke soorten. en… altijd van de allerhoogste 

kwaliteit. Volgens normen en certificering, die in de jachtbouw gebruikelijk 

zijn. uit voorraad leverbaar of volledig tailor-made voor u geproduceerd. 

onze experts werken met u samen. in praktijktesten, maar ook in het zoeken 

naar de beste bewerkingstechnieken. jachtbouw is, met name voor plaat-

materiaal een bijzonder toepassingsgebied. het vraagt om grote praktische 

kennis en ervaring. door onze kennis aan die van u te koppelen, durven we te 

garanderen dat ‘alles’ kan.

spendida copyright msc crociere s.a.©

breed assortiment
Vele materialen

unieke kWaliteit
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ASSORTIMENT

HOOFDGROEP MATERIAAL

MDF standaard,  V313 WaterWerend

MULTIPLEX okoume,  okoume marine PlYWood (geProduceerd conform bs1088 met lloYds certificaat a/b),

PoPulieren, berken 

BRANDVERTRAGEND PoPulieren, ceiba, okoume, mdf en flame(Protect comPact*

SANDWICH PANELEN okoume met tussenlaag Van rubber, kurk, schuim of honingraat

GEFINEERDE PLAATMATERIALEN okoume of PoPulieren multiPleX eXterieur en interieur; VoorZien Van fineer. diVerse houtsoorten en diktes, 

decofleX 3PlY; een multiPleX-Plaat Van 1,5mm dikte, oPgebouWd uit 3 lagen fineerhout:

2 onderlagen okoumÉ schilfineer en 1 buitenlaag in een houtsoort naar keuZe

FLEXIBEL FINEER decofleX; keuZe uit 39 soorten fineer in Verschillende kWaliteiten.

ACRYLGEBONDEN MINERAALPLATEN samsung, ook in 3d uitVoering en diVerse kleuren en afmetingen leVerbaar uit Voorraad

HPL/CPL LOS formica (hPl 227 decors oP Voorraad), abet (hPl 77 decors oP Voorraad) econ (hPl / cPl 62 decors oP Voorraad)

en thermoPal (hPl 148 decors oP Voorraad)

HPL BEPLAKT oP mdf, sPaan of multiPleX basismateriaal. alle genoemde hPl merken kunnen hiermee gecombineerd Worden.

maXimale afmeting: 3050 X 1300 

* flame(Protect comPact is de eerste niet-brandbare decorPlaat!

basismaterialen Zijn leVerbaar in diVerse afmetingen Varierend Van 2440 X 1220 mm tot 3050 X 1300 mm.

ScHuuRMATERIAAL 

maiburg beschikt over compleet assortiment (flexibele) schuurmaterialen 

en -systemen van het Zwitserse merk sia abrasives. schijven, (breed) 

banden, rollen en stroken, maar ook slijp- en afbraamschijven, masking 

tapes, gereedschappen en andere hulpmiddelen behoren tot het  

assortiment. Voor ieder toepassing zijn speciale kwaliteiten te 

selecteren. Voor het schuren van o.a. harde primers, krasvaste lakken, 

gelcoats, composieten en epoxy primers kiest u onze topkwaliteiten 7241 

siacarbon of 5550 siaprime. Voor houtbewerkingen zijn de kwaliteiten 
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2920 siawood x en 1960 siarexx cut de juiste keuze. Wilt u 

aluminium of rVs tot een perfect eindresultaat brengen, dan 

kiest u bijvoorbeeld voor banden of schijven in respectievelijk de 

kwaliteit 2924 siamet en 1949 siadrive. speciaal voor het schuren 

van grote oppervlakken -zoals jacht- en scheepsrompen- wordt 

1950 siaspeed aanbevolen.

MAATwERk ScHuuRMATERIAAL

een bijzondere service is de productie van schuurmateriaal op 

maat. door onze jarenlange ervaring kunt u vertrouwen op een 

uitstekende kwaliteit. het schuurmateriaal wordt precies volgens 

uw specificaties geproduceerd. Van banden (met een maximale 

breedte van 350mm) tot schijven; maatwerk is mogelijk in elke 

soort, kwaliteit en afmeting.

ScHuuRMAcHInES vOOR TEAkDEkkEn 

En vLOEREn 

lägler is wereldwijd toonaangevend op het gebied van 

machines voor het schuren van vloeren. het lägler-assortiment 

kent een 2-tal machines, die binnen de jachtbouw prima in te 

zetten zijn. met deze machines zijn alle voorkomende schuur- 

bewerkingen op de vloer uit te voeren. de trio drieschijvenschuur-

machine is een speciale allround schuurmachine, die uitstekend 

geschikt is voor het schuren van teak dekken en vloeren. 

bovendien is de machine zeer eenvoudig in gebruik; geen specifieke 

ervaring is nodig. de lägler flip kanten en trappen schuur- 

machine is een lichtere machine, die uitermate geschikt is voor het 

schuren op moeilijk bereikbare plaatsen en op trappen.

LIjMEn 

het bepalen van de juiste lijm voor uw specifieke toepassing is zeer 

belangrijk. Wij komen tegemoet aan deze eis door een afgerond 

assortiment hoogwaardige lijmen en alle daarbij behorende 

producten voor professionele toepassing. de volgende product-

groepen treft u bij ons aan:

■ contactspray en -lijm

■ houtlijmen d2/d3/d4

■ laklijm

■ Pu-lijmen

■ ms-lijmen

■ smeltlijmen

■ anti-hechtmiddelen (scheidingsmiddelen)

■ reinigingsmiddelen en verdunners

■ lijmopbreng- en spuitapparatuur
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BEzOEkADRES:

schutweg 6

5145 nP Waalwijk

T +31 (0)416 566 566

F +31 (0)416 566 567

E buildingbetterboats@maiburg.nl

POSTADRES:

maiburg

Postbus 51

5140 ab Waalwijk

www.BUILDINGBETTERBOATS.COM


