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Handleiding reinigen 
en afwerken 

van rubberboten 

POLYMARINE

GVK vlekkenverwijderaar. Verwijdert roestplekken, 
organische vlekken, algaanslag  van glasvezel.
* Eenvoudig te gebruiken gel
* Voor moeilijk te verwijderen gele algaanslag
* Oranje roestplekken op GVK en gellagen
* Met een borstel op de te behandelen plek aanbrengen  
en laten inwerken
* Nadat de gel is omgezet in poeder, de plek afvegen of 
afspoelen met schoon water
* De vlek verdwijnt
* Geleverd in 500 ml plastic verpakking

Dispel & Inflatable Boat Polish zorgt 
voor uitstekende resultaten op alle 
vaartuigen uit GVK.

Zie onze website voor het 
volledige assortiment van speciale 
producten en lakken.
Dispel vlekkenverwijderaar

www.polymarineshop.com

Polymarine Limited
Chester House, The Dingle, Colwyn Bay,
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Rubberboot reiniger
Gemakkelijk te gebruiken reiniger 
voor PVC en hypalon. Lost vuil, 
witte oxidatie, vet-, olie- en 
benzineplekken moeiteloos op. 
Polymarine Inflatable Boat 
cleaner is biologisch afbreekbaar.
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Inflatable Boat Finish 
Rubberboot finish
Met extra UV-bescherming. Voorkomt 
verbleken en verheldert kleuren.

Inflatable Boat Polish 
Rubberboot polish

Poetst en polijst tot een mooie glans 
zonder krassen. Vervaardigd voor 

optimaal resultaat op RIB en 
GVK-componenten. 'Wipe on/wipe off' 

poetsmiddel. Voor oppoetsen tot een 
mooie glans zonder krassen.
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C Poetsmiddel rechtstreeks 
aanbrengen op een zachte, 
pluisvrije doek. Niet teveel 
aanbrengen. Licht aanbrengen 
met een draaiende beweging. 
Laat een dun laagje 
poetsmiddel op het oppervlak 
achter om te drogen. 
Vervolgens uitpoetsen met een 
schone, zachte en droge doek. 
Geschikt voor allerlei 
oppervlakken: GVK, romp, dek, 
bovenbouw, gellaag, email, 
roestvrij staal en chroom.

Inflatable Boat Finish 
aanbrengen met een zachte, 

droge doek. Droogt binnen 
enkele minuten. Breng een 

tweede laag aan. Blijft 
maandenlang effectief. Niet 

aanbrengen op hete 
oppervlakken, om te snel 

drogen te voorkomen.

De reiniger opspuiten (in kleine 
gedeelten) en 1 minuut laten 
inwerken. Vuil, oxidatie, vet, olie en 
benzine beginnen op te lossen 
(niet op geverfde of geverniste 
oppervlakken laten staan).

Schrobben met een geschikte 
doek of borstel, indien nodig. 
Vervolgens onmiddellijk met 
water afspoelen. Herhaal de 
bovengenoemde fasen voor het 
volgende gedeelte dat u wilt 
reinigen.

Het te reinigen oppervlak 
bevochtigen

Inflatable Boat Cleaner
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