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Mirka Cleaning konsept

Med vårt nye konsept Mirka Polarshine Marine Cleaning tilbyr vi alle produkter som trengs for å 
vedlikeholde båter fra vaskemidler til ferdig og permanent belegg. I kombinasjon med våre 
poleringsmidler kan vi levere komplett utstyr av maskiner og poleringsmidler til og vedlikeholde båten 
med.

Polarshine Marine Deep Clean 3L

Polarshine® Marine Deep Clean er et effektivt, dyprensende vaskekonsentrat for rengjøring av båtens vann-
linje og bunn. Produktet løser misfarging og hardtsittende smuss effektivt. Deep Clean fjerner alger og 
rustflekker fra overflaten. Produktet er egnet for gelcoat, glassfiber, plast og lakk/malte overflater, og 
overflater som tåler syre. Minimum lagringstemperatur er +10°C og pH er 3. 

Polarshine Marine Boat Wash 3L

Polarshine® Marine Boat Wash er en båtshampo av høy kvalitet som passer for alle overflater som kan vaskes 
med vann, for eksempel aluminium, gelcoat, lakk, tre- og metalloverflater og malte overflater. Produktet er 
biologisk nedbrytbart. Uttynnet Båtvask fjerner ikke voks eller belegg. 
Minimum lagringstemperatur er +5°C og pH er 10,5. 

Polarshine Marine Final Finish 500ml

Polarshine® Marine Final Finish er et silikonfritt middel av høy kvalitet for rengjøring og etterbehandling 
som passer for alle båtflater. Final Finish fungerer som et effektivt rengjøringsmiddel og er også egnet for 
etterbehandling med en klut. Produktet skader ikke belegget og er trygt å bruke med syntetisk voks. 

Polarshine Marine Surface Protection Kit

Settet inkluderer Polarshine® Marine Final Finish rengjørings- og etterbehandlingsmiddel og 
Polarshine® Marine Shield keramisk lakkbeskyttelse. Disse to produktene er nøkkelen til Mirka`s 
egenproduserte Polarshine® Marine – serie for bekymringsløst båtliv. Settet inneholder også 
en svamp, 5 microfiberkluter, vernehansker og bruksanvisning.
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Rengjøringsmiddelet må ikke brukes på varme overflater eller tørke opp på 
vaskbare overflater. Merk! Beskytt alltid galvaniserte og ubeskyttede metalloverflater 
(f.eks. tilhengere) før vask. 
TIPS: her kan man spraye henger med Boat wash, før man påfører båten DeepClean

Avhengig av graden av forurensning fortynnes produktet til et forhold på 
1:3-1:10. ( normal 1:5) Produktet kan brukes ufortynnet på svært skitne overflater.

Spray med pumpekanne på overflaten nedenfra og opp, på det som skal rengjøres, og la stå i 5-10 
minutter. For best resultat, gni med en børste eller svamp og skyll grundig med høytrykkspyler.

Til slutt må du alltid vaske behandlede overflater med Polarshine® Marine Boat Wash eller med 
et vaskemiddel som har en pH-verdi høyere enn pH-7, slik at overflaten nøytraliseres og avviser 
smuss. NB! Bruk egnet verneutstyr (briller & hansker)
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Hvordan går du frem med Polarshine deep Clean

Polarshine® Marine Boat Wash er en båtshampo av høy kvalitet som passer for alle overflater som kan 
vaskes med vann, for eksempel aluminium, gelcoat, lakk, tre- og metalloverflater og malte overflater. 
Produktets effektive formulering fjerner smuss som sitter hardt, for eksempel fett, olje, sot, drivstoff 
flekker og andre forurensninger fra alle overflater. Boat Wash båtshampo er skånsom mot båtens 
følsomme materialer f.eks aluminium og krom overflater samt mørke overflater til å opprettholde sin 
glans, takket være lav pH. Takket være de effektive komponentene som produktet består av, er det også 
trygt å bruke til krevende oppgaver uten å måtte bekymre seg for oksiderende effekter. Produktet er 
biologisk nedbrytbart. Fortynn, Båtvask fjerner ikke voks eller belegg. Minimum lagringstemperatur er 
+5°C og pH er 10,5.

Når det fortynnes, fjerner produktet verken voks eller polish.
 
Oppbevaring: Bør beskyttes mot frost. Laveste lagringstemperatur +5 °C

pH-verdi 10,5

•
•
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Polarshine Boat Wash 
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Skyll bort det løse smusset og forvask veldig skitne områder med Mirka Deep 
Cleaning konsentrat.

Fortynn produktet til et forhold på 1:30-–1:100, avhengig av forurensningsnivået. 

Start med å sprøyte Boat Wash på fra bunnen og opp, la det stå i 1-5 minutter. Bruk 
om nødvendig en svamp eller børste for å fjerne gjenstridig smuss. 

Til slutt, skyll overflaten grundig nedenfra og opp med rent ferskvann og 
høytrykkspyler. 

En shampo som også er velegnet til bil og Campingbil/vogn 

Vask med god samvittighet overfor miljøet!

Bruksanvisning til Polarshine  Marine boat wash
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Polarshine® Marine Shield gir et keramisk belegg som sikrer at overflater er beskyttet mot UV-stråling, 
ny unik teknologi! Beskytter mot oksidering , sur nedbør, fugleavføring og andre urenheter. Polarshine 
Marine Shield-belegget er sterkt. Avviser urenheter og er motstandsdyktig mot sterke vaskemidler, slik at 
du lett kan utføre en grundig vask etter båtsesongen.

De overflateaktive komponentene i produktet hindrer at vanndråpene fester seg til 
overflaten, og skaper en hydrofob, som gir en høy glans og bestandig overflate. 
Meget bra produkt til campingbiler og campingvogn.

Produktet finnes i 250ml og i et kitt.

Påføring av Polarshine Marine Shield
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Veiledning til påføring av Polarshine Marine Shield

Vask båten før behandling med Polarshine® Marine Shield (eldre matte og nedslit-
te båter trenger polering før påføring, les egen Mirka veiledning for polering)
 
NB! Ved rester fra polering, bruk Polarshine® Marine Final finish til og rengjøre 
overflaten.
 
Før du påfører Polarshine® Marine Shield, må du kontrollere at overflaten er ren.
 
Overflaten skal være fuktig, men ikke våt. Spray Polarshine® Marine Shield direkte 
på området som skal behandles eller på en Mirka svamp. Arbeid på et lite område 
om gangen ved hjelp av en ren svamp for å sikre en jevn finish. 
Arbeid deg forsiktig på kryss og tvers av alle områder som skal behandles.

La det stå i 5-10min. 

Skyll overflatene grundig ved hjelp av høytrykksspyler og avslutt ved å tørke av 
vannet med en Mirka mikrofiberklut. Viktig å tørke av vannet.

Til slutt, la Polarshine® Marine Shield herde i minst 12 timer (+5 °C i tørr luft).

Polarshine® Marine Final Finish er et silikonfritt middel av høy kvalitet for rengjøring 
og etterbehandling som passer for alle båtflater. Final Finish fungerer som et effektivt 
rengjøringsmiddel og er også egnet for etterbehandling med en klut. 
Produktet skader ikke belegget og er trygt å bruke med syntetisk voks. 

Oppbevaring: Bør beskyttes mot frost. Minimum lagringstemperatur +5° 
pH-verdi 7 og leveres i 500ml & 3l.

Mirka Polarshine Final Finish
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