


WATER MAGNET 
DRYING TOWEL
Dette ekstra store  mikrofiber 
håndkleet  absorberer 3 ganger  mer 
enn vanlige håndkler.  Er skånsom og 
vil  redusere tiden det tar å  tørke 
båten. Kan vaskes  i maskin.

Varenr: 911087 294,-

 
WASH MITT
Ny og forbedret vaskehanske, som 
trekker til seg og samler skitten i 
mikrofiberet. Den supermyke 
vaskehansken sikrer skånsom vask og 
kan vaskes i maskin.

Varenr: 911096    228,-

 
BOAT WASH
Biologisk nedbrytbar vask som fjerner 
den skitne stripen langs vannlinjen, 
striper fra salt sjø, sot, fugleskitt og 
annen fersk forurensning. Fjerner ikke 
båtvoks. Produktets innhold øker 
glans, glatthet og reduserer 
tørketiden.

Varenr: 911136   730 ml 271,-

FLAGSHIP PREMIUM 
WASH’N-WAX
En spesiell blanding av carnauba og 
syntetiske polymerer tilfører et 
beskyttende lag av voks, samtidig som 
man oppnår et flott vaskeresultat. 
Fjerner saltvannsrester, fugleskitt og 
annen vann/luft forurensning og 
beskytter i tillegg mot solens 
ultrafiolette stråler.

Varenr: 911140   946 ml 276,-
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OXIDATION REMOVER
Fjerner sterk oksidering, riper, saltvannsflekker på 
alle typer fiberglass og malte overflater. 
Gjenoppfrisker farger ved effektivt å fjerne 
forurensning som bryter ned overflaten. Et sikkert 
alternativ til rubbing. Kan brukes for hånd eller med 
maskin. Må etterbehandles med polish og voks for 
glans og beskyttelse

Varenr: 911112   473 ml 208,-

MARINE ONE STEP 
COMPOUND
Dette avanserte og aggressive produktet vil rense og 
gjenskape glansen i gelcoaten i én operasjon. Fjerner 
moderat til kraftig oksidasjon, riper, misfarging på 
glassfiber og malte flater. Gjenskaper farge og 
etterlater en kraftig glans på det behandlede 
området. Gir et flott resultat både for hånd og ved 
bruk av maskin. Må etterbehandles med en 
beskyttende voks.

Varenr: 911132   946 ml 505,-

POWER CUT COMPOUND
Vår hurtigrensende sammensetning for 
profesjonelle brukere, fjerner swirls og små riper i 
gelcoaten. Fjerner også sterk oksidasjon. Skader 
ikke finishen/glansen, slik mer tradisjonelle 
produkter kan gjøre. Produktet er fremstilt for å 
tilby hurtige og effektive arbeider, på glassfiber og 
gelcoat overflater. Må etterbehandles med polish 
og voks for glans og beskyttelse.

Varenr: 911143   945 ml 624,-

Varenr: 911142   3,8 ltr 1636,-
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ONE STEP CLEANER 
WAX
Et produkt uten slipemidler, som 
renser, polerer og beskytter båter i en 
enkel operasjon. Fjerner noe 
oksidering, mindre riper og 
skrammer. Skaper en langvarig 
beskyttelse mot saltvannspåvirkning, 
korrosjon og solens ultrafiolette 
stråler. Brukes for hånd eller med 
maskin.

Varenr: 911100   473 ml 249,-

Varenr: 911130   3,8 ltr 1032,-

 
BOAT POLISH
Gir/skaper en fantastisk skinnende 
glans. Glassfiber og malte overflater 
får tilbake en optimal glans etter 
polering. Tilfører verdifulle oljestoffer 
som gir næring til glassfiber, malte 
overflater etc. Må brukes etter 
Oxidation Remover. Må også 
etterbehandles med PureWax for 
holdbarhet. Gir et flott resultat både 
for hånd og ved bruk av maskin.

Varenr: 911108   473 ml 208,-

 
BOAT PURE WAX
Skaper en holdbar høyglans 
beskyttelse for glassfiber og alle 
malte overflater. Produktet 
inneholder en blanding av ren 
brasiliansk carnaubavoks, polymerer 
og harpiks for å opprettholde en 
ekstraordinær glans. Beskytter mot 
ultrafiolett stråling.

Varenr: 911116   473 ml 303,-

Varenr: 911138   3,8 ltr 1308,-

FLAGSHIP PREMIUM 
MARINE WAX
Fremhever og gjenskaper farge og 
glans på gelcoat og glassfiber, på en 
oppsiktsvekkende måte. Gir 
beskyttelse mot UV-stråling. Best 
resultat oppnås hvis voksen påføres 
etter at overflaten er vasket og renset.

Varenr: 911104   473 ml 482,- 
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PLAST X
Rens og polering av alle typer  
transparente plastflater. Gir  hurtig klar 
sikt både på myke  og harde 
plastflater. Fjerner  lettere oksidasjon, 
overflateforurensning,  små riper og  
hindrer kjemisk nedbryting av  
plastmaterialet. Gir vannavvisende  
egenskaper og langtidsbeskyttelse.  
Ikke giftig. Gir  nytt liv til 
kalesjevinduer!

Varenr: 911042   296 ml 176,-

 
ALL METAL POLISH
Sikker og effektiv for alt  maritimt 
aluminium, rustfritt  stål, messing, 
krom og alle  andre typer 
metalloverflater.  Renser dypt med en 
effektiv  langtidsbeskyttelse. Sterk og  
effektiv, men allikevel lett å  arbeide 
med.

Varenr: 911062   150 ml 210,-
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WATER MAGNET® 
DRYING TOWEL
Dette ekstra store (70x55cm) 
mikrofiber håndkleet absorberer 3 
ganger mer vann enn vanlige 
håndkler. Er skånsom mot lakken og 
vil redusere tiden det tar å tørke bilen. 
Kan vaskes i maskin.

Varenr: 911087   kr 294,-

MICROFIBER WASH 
MITT
Ny og forbedret vaskehanske, som 
trekker til seg og samler skitten i 
mikrofiberet. Den supermyke 
vaskehansken sikrer skånsom vask og 
kan vaskes i maskin. 

Varenr: 911096   kr 228,-

SUPREME SHINE™ 
MICROFIBER 
TOWELS
Poleringsklut i vaskbar microfiber av 
meget høy kvalitet. Absorberingsevne 
uten sidestykke, egner seg til 
skånsom fjerning  av alle våre 
produkter. Kan vaskes i maskin. Bruk 
IKKE tøymykner.

Varenr: 911083   kr 144,-

 
SOFT FOAM 
APPLICATOR PAD
Påføringssvamp for vask, rens og 
polering av lakk, felger, dekk, interiør 
og vinduer.  Kan vaskes i maskin.

Varenr: 911090  enkel   kr 17,-       
Varenr: 911091  4-pack   kr 58,-
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