
BORACOL 

Een prachtig teakdek zonder te schrobben en zonder risico voor de hechting van de 
rubbervoegen. Kan dat?  
Ja, dat kan. En het wordt al jaren bewezen ! Het wordt al meer  dan 15 jaar aanbevolen in de 
handleiding van de gerenommeerde Zweedse Hallberg Rassy zeiljachten.  
Een aantal jaren geleden is het getest in Duitse blad “die Yacht” en kreeg 5 het sterren plus 
het predicaat “genial”. Ook volgens andere bladen, zoals het Engelse Yachting Monthly is 
Boracol het enige middel wat effectief het teak beschermt.  
 

 

Na toepassing van Boracol heb je weer een prachtig egaal (zilvergrijs of houtkleurig) dek. 
Houtkleurig als het houtkleurig was en zilvergrijs als het grijs was. 

Als eigenaar van een boot met teak weet je het inmiddels wel. Teak is prachtig als het nieuw 
is, maar je kunt het na verloop van tijd niet meer mooi houden. En wanneer het 
schoonmaken dat wel lijkt te lukken is het veel werk (schrobben met cleaners) en van korte 
duur (oppervlakkig). Het hout wordt weer snel groenig en/of het krijgt kleine en soms grotere 
donkere vlekken. Dat wordt veroorzaakt door algen en schimmels, die niet alleen aan de 
oppervlakte maar ook dieper in het poreuze hout zitten. Boracol is geen cleaner maar een 
biocide. Boracol verwijdert, omdat het een biocide is (vergelijk het met koperhoudende 
antifouling), algen en schimmels en heeft ook als belangrijke eigenschap dat het diep 
doordringt in het hout. En ook daarmee onderscheidt het zich van alle andere middeltjes; het 
werkt niet alleen aan de oppervlakte, maar ook diep in het hout. Daardoor heeft het ook een 
langdurige werking.  

Boracol 10-3bd is speciaal ontwikkeld voor bestrijding van schimmels en algen in poreuze 
materialen, zoals teakdekken. En het heeft (bewezen) geen enkele nadelige invloed  op de 
hechting van het rubber in de teakvoegen. Daarom staat het ook in de handleiding van 
Hallberg Rassy jachten.  

Boracol is in de jaren 50 van de vorige eeuw ontwikkeld in Scandinavië. Inderdaad: daar 
waar zoveel van die houten huizen staan. 

Het laat zich zeer eenvoudig aanbrengen (kwartiertje tot een half uur) met een spons,  kwast 
of onkruidsproeier. En heel belangrijk: schrobben is niet meer nodig. Daardoor voorkomt het 
gebruik van Boracol onnodige slijtage van teak (en van de eigenaar….). 



Het is leverbaar in verpakkingen van 5 liter, kost 90 euro en het wordt geleverd door 

onderHOUT BV. 5 liter is voldoende voor 15m2.  

Het is te bestellen in de webwinkel:  www.boracol.nl 

 

Geadviseerd wordt het dek 2x per jaar te behandelen voor langdurig effect. 

 

 

 
Gebruiksaanwijzing 

 

1) wacht tot het droog weer is, maar vermijd te warm weer, omdat het dan te snel verdampt 

2) breng het niet aan als het binnen 8 uur gaat regenen, omdat het dan te veel verdund 

3) als het dek vuil is, maak het dan eerst schoon 

4) giet de BORACOL in een emmer en breng het vervolgens aan met de kwast (goed nat: het 

moet diep, 4-5 mm, in het teak doordringen) 

5) laat het dek drogen tot het nog een beetje vochtig is 

6) breng de BORACOL nogmaals aan 

7) wacht vervolgens rustig af: het eerste (oppervlakte) resultaat is zichtbaar na enkele uren.  

 

Na 2-3 weken is het resultaat optimaal (dieptewerking) 

 

Met dank aan Boracol Nederland 

http://www.boracol.nl/

