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Polarshine Marine Deep Clean on erittäin tehokas, syväpuhdistava oksaalihappopohjainen pesutiiviste veneen 
kuohurajan ja pohjan puhdistukseen. Tuotteen geelimäinen koostumus, tensidit- ja oksaalihapon yhdistelmä 
liuottavat kellastumia sekä pinttymiä erittäin tehokkaasti.  Deep Clean poistaa pinnasta; vesikasvillisuuden, 
kellastumien, levän, pohjakasvillisuuden, ruostetahrojen ja kalanveren aiheuttamat pinttymät. Raikkaan tuok-
suinen Deep Clean on miellyttävä käyttää myös sisätiloissa. Tuote soveltuu gelcoat-, lasikuitu-, maali, muovi-, 
lakka-, ja muille happoa sietäville pinnoille.

Säilytys: Suojeltava jäätymiseltä. Alin säilytyslämpötilan +10° C

pH-arvo 3

POLARSHINE® MARINE DEEP CLEAN
Syväpuhdistava pesutiiviste

1. Laimenna tuotetta likaisuudesta riippuen 1:3-1:10. Erittäin likaisiin pintoihin tuotetta voidaan käyttää laimentamattomana.

2. Suihkuta puhdistettavalle pinnalle ja anna tuotteen vaikuttaa 5-10 min.

3. Hankaa harjalla tai sienellä ja huutele huolellisesti vedellä. Huom. Pesuainetta ei saa käyttää kuumalle pinnalle, eikä se saa kuivua 
pestävälle pinnalle.

4. Neutralisoi pinnat lopuksi laimealla Mirka Boat shampoolla ja huuhtele huolellisesti.

Huom. Suojaa aina sinkityt- ja suojaamattomat metallipinnat (esim. trailerit) ennen pesua. Pese käsitellyt pinnat aina lopuksi Mirkan 
Polarshine Marine Boat Wash tai pH-7 ylittävällä pesuaineella niin, että pinta neutralisoituu eikä ota likaa vastaan.

Käyttöohje:

Polarshine Marine Boat Wash on erittäin laadukas, kirkastevahaa sisältävä veneshampoo, joka soveltuu kaikil-
le vesipestäville pinnoille, kuten alumiini-, gelgoat-, lakka-, maali-, puu-, ajopeite-, kuomu- ja metallipinnoille. 
Tuotteen todella tehokas tensidiformulointi poistaa vaikeat liat esim. rasva, öljy, noki, polttoainevalumat, suo-
lajäämät, yms. epäpuhtaudet hellävaraisesti kaikilta pinnoilta. Boat Wash veneshampoon matala pH-arvo (tii-
visteenä 10,5) on hellävarainen myös veneen aroille materiaaleille esim. alumiini-, kromi- ja muut herkästi tum-
mentuvat pinnat säilyttävät kiiltonsa matalan pH-arvon ansiosta. Tuotteen tehokkaiden ainesosien ansiosta se 
soveltuu turvallisesti myös moottoritilan haastaviin pesuihin, ilman, että tarvitsee huolehtia hapettavista vai-
kutuksista. Tuote on biologisesti hajoava. Laimennettuna Boat Wash ei poista vahaa tai pinnoitetta.

Säilytys: Suojeltava jäätymiseltä. Alin säilytyslämpötila +5° C
pH-arvo 10,5 

POLARSHINE® MARINE BOAT WASH
Veneshampoo

1. Huuhtele irtolika ja esipese tarvittaessa erittäin likaiset alueet Polarshine Marine Deep Clean syväpuhdistavalla pesutiivisteellä.

2. Laimenna tuotetta likaisuudesta riippuen 1:30-1:100.

3. Aloita levittämällä tuotetta alhaalta ylöspäin ja anna vaikuttaa n. 1-5 min. Käytä tarvittaessa pesusientä tai harjaa pinttyneeseen likaan.

4. Huuhtele huolellisesti pois puhtaalla vedellä alhaalta ylöspäin.

Käyttöohje:
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1. Pese vene ennen käsittelyä Mirkan Polarshine® Marine Boat Wash -pesuaineella tai vastaavalla tuotteella. Pinttyneen lian poistoon suo-
sitellaan käytettäväksi Polarshine® Marine Deep Clean syväpuhdistavaa pesutiivistettä. Tarvittaessa aloita märkähionta Abralon 2000:lla 
ja jatka hienommalla Abralon 4000 pyöröllä. Kiillota Mirkan Polarshine -kiillotustuotteilla. Vaaleille pinnoille suositellaan Polarshine 10 
ja tummille Polarshine 10 sekä Polarshine 5. Käytä Polarshine Marine Final Finish -viimeistelyainetta kiillotusainejäämien poistamiseksi.

2. Ennen pinnoitteen levittämistä, varmista että pinta on puhdas. Pinnan tulee olla myös pesun jäljiltä kostea, mutta ei kuitenkaan mär-
kä. Suihkuta pinnoitetta suoraan käsiteltävälle alueelle tai Mirka pesusienelle. Työstä pieni alue kerrallaan, käyttäen aineen levitykseen  
puhdasta pesusientä, varmistaaksesi tasaisen lopputuloksen. Käy kaikki käsiteltävät alueet kauttaaltaan läpi huolellisesti.

3. Huuhtele käsitellyt pinnat vedellä ja viimeistele kuivaamalla Mirka mikrokuituliinalla.

4. Toista vaihe kaksi. Näin varmistat, että pinnoite on levittynyt tasaisesti.

5. Huuhtele pinnat korkeapaineella huolellisesti, jotta ylimääräinen pinnoite huuhtoutuu pois.

6. Anna pinnoitteen kovettua lopuksi vähintään 12 tuntia (kuivassa, +5°C - +25°C lämpötilassa).

Huom. Vältä aina myrkkymaalattuja pintoja. Tuote saattaa reagoida myrkkymaalatuilla pinnoilla voimakkaasti, riippuen maalivalmis-
tajan tuotteen koostumuksesta. Älä koskaan levitä pinnoitetta lasi tai peilipinnoille. Polarshine Marine Shield -tuotetta ei saa levittää 
yli +25°C pinnoille. Älä anna tuotteen koskaan kuivua täysin pinnoitettavalla pinnalle, huuhdeltava huolellisesti ennen kovettumista. 
Huomioithan, että aurinko ja tuuli vaikuttavat pinnoitteen kuivumiseen.

Käyttöohje:

POLARSHINE® MARINE SHIELD
Keraaminen kestopinnoite

Keraaminen, kiiltopolymeerejä sisältävä kestopinnoite gelcoat-, maali-, alumiini-, teräs-, muovi- ja lakkapin-
tojen pitkäkestoiseen suojaukseen. Suojaa pintaa UV-säteilyltä, suolavedeltä, hapettumiselta, happosateil-
ta, linnun jätöksiltä sekä muilta epäpuhtauksilta. Polarshine Marine Shield -pinnoite hylkii voimakkaasti epä-
puhtauksia ja kestää voimakkaita pesuaineita, helpottaen perusteellista kausipesua veneilykauden päätyttyä. 
Tuotteen pinta-aktiiviset komponentit estävät vesipisaroiden tarttumista luoden hydrofobisen ja erittäin kor-
keakiiltoisen, rasitusta kestävän pinnan.

Säilytys: Suojeltava jäätymiseltä: Alin säilytyslämpötila +5° C

Annostelu: 30-jalkainen vene/50m², annostus 3-5milliä/m²
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Dedicated to the finish. 

Mirka Oy 
66850 Jepua
asiakaspalvelu@mirka.com

www.mirka.fi

Polarshine Marine Final Finish on erittäin korkealuokkainen, silikoniton puhdistus- ja viimeistelyaine kaikille 
veneen pinnoille. Toimii tehokkaana puhdistusaineen esim. kiillotustahna-, sormenjälki-, ja nokitahrojen sekä 
muiden epäpuhtauksien puhdistamisessa. Final Finish soveltuu myös pesunjälkeiseen viimeistelyyn kuivaus-
liinan kanssa. Tuote on turvallinen käyttää kaikille pinnoille, ei vahingoita pinnoitettuja pintoja ja on myös tur-
vallinen synteettisille vahoille.

Säilytys: Suojeltava jäätymiseltä. Alin säilytyslämpötila +5° C
pH-arvo 7

POLARSHINE® MARINE FINAL FINISH
Puhdistus- ja viimeistelyaine 

1. Ravista ennen käyttöä. Suihkuta ainetta kuivalle pinnalle, käsiteltävä alue kerrallaan.

2. Pyyhi käsiteltävä pinta kevyesti Mirka mikrokuituliinalla.

Käyttöohje:

Huom. Ei saa levittää kuumille, yli +25°C pinnoille. Tuote soveltuu myös kiillotuksen jälkeiseen, kiillotusainejäämien poistoon.

POLARSHINE® MARINE Surface Protection Kit
Veneen pinnansuojaussetti

Setti sisältää Polarshine Marine Final Finish puhdistus- ja viimeistelyaineen sekä Polarshine Marine Shield ke-
raamisen kestopinnoitteen. Nämä kaksi tuotetta ovat Mirkan kotimaisen Polarshine Marine -sarjan avain 
huolettomaan veneilyyn. Final Finish -viimeistelyaine käy kaikille veneen pinnoille. Käsittely nanoteknolo-
gialla toimivalla Shield -kestopinnoitteella antaa pitkäkestoisen suojan UV-säteilyä, suolaa ja likaa vastaan 
koko veneilykaudelle ja helpottaa myös seuraavaan kauteen valmistautumista. Settiin sisältyy myös 
pesusieni, 5 kpl mikrokuituliinoja, suojakäsineet sekä käyttöohje.

Mirkakoodi
EAN-koodi Tuotenimi

7998000311
6416868944891 Polarshine Marine Deep Clean 3L     

7998002011
6416868944938 Polarshine Marine Deep Clean 20L    

7998100311
6416868944952 Polarshine Marine Boat Wash 3L    

7998102011
6416868944969 Polarshine Marine Boat Wash 20L

7998200251
6416868944990 Polarshine Marine Shield 250ml 

Polarshine Marine Pro Shield 200ml  

7998300501
6416868945034 Polarshine Marine Final Finish 500ml 

7998300311
6416868945041 Polarshine Marine Final Finish 3L      

KIT003MARINE
6416868945058    Polarshine Marine Surface Protection Kit

Polarshine Marine -sarjan tuotteet saatavilla hyvin varustetuista venealan liikkeistä keväällä 2020.

Seuraa meitä:
Facebook “f” Logo CMYK / .eps Facebook “f” Logo CMYK / .eps


