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Temizlikten Son Katmana kadar tüm işlemler.
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Derin temizlik sağlayan yıkama konsantresi

Polarshine® Marin Derin Temizlik, teknenizin su hattında ve gövdesinde etkili, 
derin temizlik sağlayan ve renk bozulmalarını ve inatçı kirleri etkin biçimde çözen, 
konsantre bir yıkama maddesidir. Derin Temizlik, suda ve teknenin alt kısmında 
oluşan bitki örtüsü, renk bozulmaları, pas lekeleri ve balık kanı gibi nedenlerden 
kaynaklanan tekne yüzey lekelerini ortadan kaldırır. Derin Temizlik ferah bir kokuya 
sahiptir ve iç mekanlarda bile keyifle kullanılabilir. Ürün jelkot, fiberglas, boyalı, 
plastik, lake ve aside dayanıklı diğer yüzeyler için uygundur.

Talimatlar:

1.  Kontaminasyon derecesine bağlı olarak, ürünü 1:3–1:10 oranında seyreltin.  
Ürün, çok kirli yüzeylerde seyreltilmeden kullanılabilir.

2. Temizlenecek yüzeye spreyle püskürtün ve 5–10 dakika bekleyin.

3.  En iyi sonucu almak için, bir fırça veya sünger ile ovun ve suyla tamamen 
durulayın.  
Deterjanın, sıcak yüzeylerde kullanılmaması ve yıkanabilir yüzeylerde kurumasına  
izin verilmemesi gerektiğini lütfen not edin.

4.  Son olarak, yüzeyleri Mirka Marin Tekne Yıkama ile nötralize edin ve tamamen 
durulayın.

Not! Yıkama öncesinde, galvanizli ve korunmasız metal yüzeyleri (örn. römorklar) 
mutlaka koruyun. Son olarak, yüzeyin nötralize olması ve kiri tutmaması için,  
işlem gören yüzeyleri her zaman Polarshine Marine Boat Wash veya pH-7 üzerinde  
bir pH-değeri olan bir deterjan ile yıkayın.

POLARSHINE® MARİN DERİN TEMİZLİK

POLARSHINE® MARİN TEKNE YIKAMA

Tekne şampuanı

Alüminyum, jelkot, lake, ahşap ve metal ve boyalı yüzeyler gibi, su ile yıkanabilen 
her türlü yüzey için uygun, yüksek kaliteli tekne şampuanı. Güçlü yüzey etkinleştirici 
formülü gres, yağ, is, yakıt lekeleri gibi inatçı kirleri ve diğer kirletici maddeleri 
tüm yüzeylerde nazikçe ortadan kaldırır. Polarshine® Marin Tekne Yıkama tekne 
şampuanı hassas materyallere karşı özenlidir ve düşük pH-değeri sayesinde, 
alüminyum ve krom yüzeyler ve kolayca koyulaşan diğer yüzeyler parlaklıklarını 
korur. Ürünün içerdiği etkili bileşenler nedeniyle tekne şampuanı, motor 
bölmesinin zorlu yıkama işleminde de, oksitleyici etkiden endişe edilmeden 
güvenle kullanılabilir. Ürün doğada biyolojik olarak çözünür. Ürün, seyreltildiğinde  
pasta veya kaplamalara zarar vermez.

Talimatlar:

1.  Mirka Derin Temizlik konsantre maddesi ile, hafif kirleri durulayarak  
ve yoğun kirleri ön yıkama ile temizleyin.

2. Ürünü, kirlilik seviyesine bağlı olarak 1:30–1:100 oranında seyreltin.

3.  İşleme ürünü tabandan yukarı doğru uygulayarak başlayın ve yüzey  
üzerinde 1–5 dakika bekletin.  
Gerekiyorsa, tüm inatçı kirlerin temizlenmesine yardımcı olmak için  
bir sünger veya fırça kullanın.

4. Son olarak, yüzeyi temiz su ile aşağıdan başlayarak tamamen durulayın.

Saklama: Donmaya karşı korunmalıdır. 
Minimum saklama sıcaklığı +10°C.  
pH-değeri 3.

Saklama: Donmaya karşı korunmalıdır.  
En düşük saklama sıcaklığı +5°C.  
pH-değeri 10,5.

TEMIZLIK ÜRÜNLERİ



Temizlik ve son katman işlemleri için

Her türlü tekne yüzeyi için yüksek kaliteli, silikon içermeyen temizlik ve son katman 
maddesi. Parlatma macunu gibi her türlü temizlik deterjanı kalıntısını, parmak izi, 
is ve diğer kirletici maddeleri temizlemek için etkili bir şekilde çalışır. Polarshine® 
Marin Final Finisaj, yüzeyin yıkanmasından sonra bir temizleme bezi ile yapılacak 
sonlandırma işlemleri için de uygundur. Ürün tüm yüzeylerde güvenle kullanılabilir. 
Kaplama yüzeylere zarar vermez ve sentetik polisaj ile güvenle kullanılabilir.

Talimatlar:

1.  Kullanmadan önce çalkalayın. Her defasında bir alan olmak üzere, kuru yüzeye  
spreyle püskürtün.

2. İşlem görecek yüzeyi bir Mirka mikrofiber bez ile hafifçe silin.

Not! +25°C’nin üzerinde sıcak yüzeylere uygulamayın. Ürün, polisaj sonrasında  
polisaj kalıntılarını gidermek için de uygundur.

POLARSHINE® MARİN FİNAL FİNİSAJ

Seramik kaplama

Polarshine® Marin Koruma, yüzeylerin UV ışınımlarından, tuzlu sudan, oksidasyondan, 
asit yağmurundan, kuş pisliklerinden ve diğer kirlerden korunmasını sağlayan  
bir seramik kaplama içerir. Polarshine Marin Koruma kaplama, kirleri güçlü bir 
şekilde geri püskürterek ve güçlü deterjanlara karşı direnç sergileyerek, tekne 
sezonundan sonra kapsamlı bir mevsimsel yıkama gerçekleştirmenize olanak 
sağlar. Ürünün yüzey aktif madde bileşenleri, su damlacıklarının yüzeye yapışmasını 
önleyerek, hidrofobik (su itici) ve son derece parlak, gerilime dirençli bir yüzey yaratır.

Talimatlar:

 1.  Polarshine Marin Tekne Yıkama ile işlem yapmadan önce tekneyi yıkayın.  
Polarshine Marin Derin Temizlik konsantresinin, yerleşmiş kirin giderilmesi  
için kullanılması önerilir. (Not! Yüzey, oksidasyondan arındırılmış olmalıdır.) 

 2.  Cilalama kalıntılarının bulunması durumunda, Polarshine Marin Final Finisaj 
kullanın.

 3.  Kaplamayı uygulamadan önce, yüzeyin temiz olmasına dikkat edin. Yüzey ıslak 
değil, nemli olmalıdır. Kaplama maddesini sprey ile, doğrudan işlem yapılacak 
alana veya bir Mirka Sponge (Sünger) üzerine püskürtün. Pürüzsüz bir son 
katmanı garantilemek için, temiz bir sünger kullanın ve her defasında küçük  
bir alanda çalışın. İşlem görecek tüm alanlarda dikkatle çalışarak ilerleyin.

 4.  Yüzeyleri yüksek basınçlı bir yıkayıcı kullanarak iyice durulayın ve bir Mirka 
Microfiber Cloth (Mikrofiber Bez) ile silerek işlemi tamamlayın.

 5. Kaplamanın eşit şekilde dağılmasını sağlamak için Adım 2’yi tekrarlayın.

 6.  Tüm kaplama kalıntılarını temizlemek için, yüzeyleri yüksek basınçlı suyla 
tamamen durulayın.

 7.  Son olarak, kaplamanın sertleşmesi için en az 12 saat (+5°C ila +30°C kuru 
havada) bekleyin.

Saklama: Donmaya karşı korunmalıdır. Minimum saklama sıcaklığı +5°C
Gerekli hacimler: 30 foot tekne/50 m², 3–5 mililitre ürün/m²

POLARSHINE® MARİN KORUMA

Not! Toksik maddeler ile boyanmış yüzeylerde 
işlem yapmaktan her zaman kaçının. Boya 
üreticisinin ürün bileşimine bağlı olarak, 
ürün toksik maddeler ile boyanmış yüzeylere 
uygulandığında şiddetli tepki verebilir. Kaplama 
maddesini cama veya aynalı yüzeylere kesinlikle 
uygulamayın. Polarshine Marine Shield’ı yüzeylere 
+25°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamayın. 
İşlem sırasında, ürünün kaplanacak yüzeylerde 
tamamen kurumasına kesinlikle izin vermeyin  
ve ürün sertleşmeden önce yüzeyi tamamen 
durulayın. Güneş ve rüzgarın, kaplamanın 
kurumasına etki edeceğini lütfen not edin.

Saklama: Donmaya karşı korunmalıdır.  
En düşük saklama sıcaklığı +5°C.  
pH-değeri 10,5.

SON KATMAN ÜRÜNLERİ



Ayrıntılı bilgi için lütfen mirka.com.tr adresini ziyaret 
edin ve Mirka YouTube kanalındaki videolarımızı izleyin

Mirka Ltd Finlandiya

Bu kit, Polarshine Marin Final Finisaj temizlik ve son katman etkin maddesini ve Polarshine Marin Koruma seramik  
boya koruyucuyu içerir. Bu iki ürün, kolay ve sorunsuz yatçılık için son derece önemlidir. Yüksek kaliteli, silikon içermeyen 
Final Finisaj, tüm tekne yüzeylerinin temizlenmesi sırasında uygulanabilir. Marin Koruma kaplama, içerdiği nanoteknoloji 
ile tüm tekne sezonu boyunca UV ışınımlarına, tuza ve kire karşı kalıcı koruma sağlayarak, bir sonraki sezona hazırlanmayı 
kolaylaştırır. Kit aynı zamanda bir adet sünger, beş adet mikrofiber bez, koruyucu eldivenler ve kullanım talimatlarını 
içermektedir.

POLARSHINE® MARİN YÜZEY KORUMA KİTİ

Mirka kodu
EAN kodu Ürün adı

7998000311PM
6416868952544 Polarshine Marin Derin Temizlik 3L

7998002011PM
6416868952513 Polarshine Marin Derin Temizlik 20L

7998100311PM
6416868952537 Polarshine Marin Tekne Yıkama 3L

7998102011PM
6416868952520 Polarshine Marin Tekne Yıkama 20L

7998200251PM
6416868952490 Polarshine Marin Koruma 250ml

7998200201PM
6416868952506 Polarshine Marin Pro Koruma 200ml

7998300501PM
6416868952551  Polarshine Marine Final Finisaj 500ml

7998300311PM
6416868952568 Polarshine Marin Final Finisaj 3L

KITEUMARINE
6416868952575 Polarshine Marin Yüzey Koruma Kiti MARINE
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