Professionaalsed hooldusvahendid lavadele,
paatidele, purjekatele ja teistele veesõidukitele

Pesemine ja puhastus
32 Saubermen tugevatoimeline universaalpuhastusvahend kõigi sise‐ ja välismaterjalide puhastamiseks nagu tekstiil, nahk,

vinüül, sünteetilised katted, plastik, kumm, laevatekk ja selle viimistlused, kroom. Puhastab soola, õli, tolmu, putukad ja kerged
setted. 1:6 kuni 1:20

35 CleanAll unversaalpuhastusvahend kõigi välismaterjalide puhastamiseks nagu veesõiduki kere, tendid, katted, mootoriruum,
mootor. Eemaldab õli, rasva, soola, tolmu ja kerged setted. 1:1 kuni 1:10

43T1 Acidiclean veesõiduki kere (gelcoat, alumiinium, roostevaba, kroom) puhastamiseks veesetetest, hallitusest ja pleekinud

mustusest. NB! Alumiiniumi ja roostevabade detailide (paadikäru), puhastamisel kasutada lahjendatud kujul ja niisutada eelnevalt
töödeldavat pinda veega. Suurenda toimeaega 1 mintist alates järk järgult. Pärast kasutamist soovitav neutraliseerida pinnad 35
CleanAll või 32 Saubermen ja põhjalikult pesta. 1:1 kuni 1:10.

50 Wax‐Shampoo vahašampoon veeõiduki pesemiseks. Jätab pinnale vett ja mustust hülgava läikiva kaitsekihi nagu oleks
traditsiooniliselt vahatatud.

13 Shampoo šampoon tugeva puhastusomadusega viimistluspinda toitvate komponentidega.
66 Leim Ex puhastab tugevad liimijäägid, kleebised, kaitsevaha, silikoonijäägid, nätsu, tahma ja tõrvaplekid.
36a Te‐Co puhastab liimi, kleebisejälgi, kopolümeerid, vahad, silikoonid, nätsu, tõrva, pigi. Pehmekatuste, varikatuste, katete ja
tentide puhastamiseks eriti tugeva määrdumise korral. Pärast kasutamist soovitav neutraliseerida pinnad 35 CleanAll või 32
Saubermen ja põhjalikult pesta. Pärast pehmekatuste töötlemist tuleb anda materjalile tagasi vettpidavus
impregneerimisvahendiga.

Hooldus ja kaitse sise‐ ja välispindadele
20 Glasreiniger puhatab klaasid, plastikaknad, keraamilised detailid, kroomi ja toimib antibakterjaalselt. Eemaldab pindadelt
mustuse, silikoonid, rasvad ja kerged liimijäljed, hallituse. Aurustub kiiresti ja on pindadele säästlik.

37 PlastoClean hooldab, taastab, uuendab ja kaitseb kõiki plastik‐ ja vinüüldetaile. Antistaatiline toime kaitseb mustuse
kinnitumise eest. Annab pinadele mati siidise läike ja taastab uueväärsed erksad toonid.

40 LeatherCreme hooldus‐ ja kaitseemulsioon naha ja kunstnaha hooldamiseks. Silikoonivaba ‐ ei määri ei tee libedaks. Võib
kasutada ka vinüül ja plastikdetailide hooldamiseks.

19 Polish Glass & Inox eemaldab eriti tugeva mustuse, katlakivi, veesetted, putukajäljed klaaspindadelt, akendelt ja
kroomdetailidelt. Eemaldab lakiudu ja silikoonijäägid klaasilt, plastikakendelt, kroomilt.

Z2 Impregnierungs‐Spray veetõke ja kaitse mustuse kinnitumise eest tekstiilidele, päikesekatetele, tentidele. Kaitseb vaipu,
istmeid, polstreid ja kõiki süsteetilisi pehmeid materjale mustuse kinnitumise eest ja teeb detailid vedelkke tõrjuvaks.
44 Geruchskiller neutraliseerib halvad lõhnad sekunditega, antibakteriaalne toime. Saab pihustada õhku või pinnale või lisada
loputusvee sisse.

Carlack Glass Finish Teeb klaaspinnad, aknad ja plastikaknad vett ja mustust hülgavateks ja vähendab aknapühkijate

töövajadust. Vesi voolab vertikaalsetelt pinadelt maha ja ei jäta kuivamisplekke. Akende külmumise ja udu vastane toime.

Poleerimine eriti tugev kuni keskmine töötlus
21S Marine Paste Eriti abrasiivne poleerimispasta paadikere eellihvitud või eriti tugevat töötlust vajavale pinnale (gelcoat).

Hologrammi jälgede eemaldamiseks tuleb pinnad järeltöödelda ja kaitsta vähemabarasiivse poleerimispastaga. Silikooni vaba.

6000 Power‐Cut Tugev poleerimispasta isepeeneneva teraga (1 töökäigu pasta tugeva hoolduse korral), mis ei vaja ilmtingimata
ületöötlemist peenema pastaga. Pinnab on soovitav pärast töötlust ka kaitsta. Silikooni vaba.

Poleerimine keskmine kuni kerge töötlus koos kaitsega
9 PolishSuper3 3‐1 hes puhastab veesõidukite piinnaviimistluse (gelcoat), eemaldab hologrammijäljed ja jätab pinnale
naturaalsete vahade ja silikooniga kõrgläikega kaitsekihi. (1 töökäigu lahendus tavahoolduse korral).

97 SurficeCut puhastab veesõidukite piinnaviimistluse (gelcoat), eemaldab hologrammijäljed ja jätab pinnale PTFE (teflon)
kõrgläikega kaitsekihi. (1 töökäigu lahendus tavahoolduse korral).

Kaitse veesõiduki välispindadele
95 PerfectPearl PTFE (teflon) silant (sünteetiline hermeetik) pikaajaliseks veesõidukite kerepindade kaitsmiseks. Annb tugeva
kaitse, UV‐kaitse ja läike pindadele nagu lakk, gelcoat, alumiinium, metall. Silikooniga. Kerge töödelda nii kästisi kui masinaga.

Carlack Complete veesõiduki kere puhastus ja kaitsevedelik. Sobib kõigile siledatele pindadele nagu gelcoat, lakk, värv, kroom,

keraamika, alumiinium, metall. Saksa tehnoloogia kuldmedali võitnid nanotehnloogial põhinev toode, mida kasutatakse 35 riigis.

