
SIKA AT WORK
ZEILJACHT CANNONBALL 
VOLLEDIG OPGEWAARDEERD 
NAAR MODERNE STANDAARDEN 
SIKAFLOOR® MARINE-595 EN SIKAFLEX®-591



PROJECTOMSCHRIJVING
CANNONBALL is een custom made zeiljacht, ontworpen door de beroemde 
jachtontwerper German Frers. De eerste eigenaar liet het jacht in 
1987 bouwen in Newport RI (USA) voor offshore racing. In die tijd was 
CANNONBALL ‘the boat to beat’ en won onder andere de Newport 
Bermuda race in 1988. De tweede Italiaanse eigenaar zeilde de boot naar 
de Middellandse Zee en liet het verder optimaliseren, onder andere met 
een nieuw ontworpen bulbkeel. Hij won verschillende races, waaronder het 
Europese Maxi kampioenschap. Na deze succesvolle race carrière met vele 
overwinningen werd CANNONBALL ingericht als een comfortabele cruiser 
racer.

Dankzij een volledige refit in Nederland is dit bijzondere jacht weer 
helemaal up-to-date. Volledig gemoderniseerd en voorzien van de 
nieuwste apparatuur en een custom-made boegspriet voor een volledig 
nieuw zeilplan. 

PROJECTVOORWAARDEN
Tijdens de renovatie is ook het bestaande teakdek vervangen door een 
zeer duurzaam synthetisch teakdek van Sika. De cockpit is voorzien van 
het CANNONBALL logo. De eigenaar was zeer geïnteresseerd vanwege de 
gewichtsbesparing en de Sika Cool Technology, waardoor het dek 10 graden 
minder warm aanvoelt in de zon. Ook de goede grip en het eenvoudig 
schoonhouden waren belangrijke argumenten om voor dit dek materiaal te 
kiezen. 

SIKA OPLOSSING
Sika is enorm bekend in de marine wereld. Dankzij de goede naam en 
de service vanuit Sika is de opdrachtgever geïnteresseerd geraakt. 
De Sikafloor® Marine-595 geeft de mogelijkheid om te kiezen uit 25 
verschillende kleuren voor teakimitatie dekken met een esthetische 
afwerking. Dit lichtgewicht systeem heeft weinig onderhoud nodig, 
is duurzaam en biedt goede grip op het dek in zowel droge als natte 
weersomstandigheden. 
De Sikaflex®-591 is een afdichtkit speciaal ontworpen voor maritieme 
toepassingen. Het is geschikt voor elastische en trillingsbestendige 
voegafdichtingen en heeft een breed toepassingsgebied. 

Met het vernieuwde jacht wil de eigenaar weer een reis rond de wereld 
maken en met gasten regatta’s varen. Genieten van de schoonheid in 
perfecte harmonie met de natuur. 

SIKA PRODUCTEN
• Sikafloor® Marine-595
• Sikaflex®-591

BETROKKEN PARTIJEN
Opdrachtgever: Sail CANNONBALL
Applicateur: Gemini Teak Decks
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DE CANNONBALL HEEFT DE WIND WEER 
IN DE ZEILEN

SIKA NEDERLAND B.V.
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel: 030 241 01 20
www.sika.nl


