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Polarshine Marine Deep Clean är ett effektivt, djuprengörande tvättkoncentrat för rengöring av båtens vatten-
linje och botten. Produkten löser missfärgningar och hårt sittande smuts effektivt. Deep Clean avlägsnar bl.a. 
alger, rostfläckar och fiskblod från ytan. Deep Clean har en fräsch doft och är angenäm att använda även inom-
hus. Produkten lämpar sig för gelcoat-, glasfiber, plast- och lackytor samt målade ytor och ytor som tål syra.

Förvaring: Bör skyddas mot frost. Lägsta förvaringstemperatur +10° C 
pH-värde 3

POLARSHINE® MARINE DEEP CLEAN
Djuprengörande tvättkoncentrat

1. Späd ut produkten 1:3-1:10 beroende på hur smutsig ytan är. Kan användas outspädd om ytan är mycket smutsig.

2. Spraya ytan, låt verka 5-10 minuter.

3. För bästa resultat använd borste eller svamp och skölj noggrant. OBS! Tvättmedlet får inte användas på varma ytor och den får inte
heller torka på den tvättade ytan. 

4. Till slut neutralisera ytan med Mirka Marine Boat Wash och skölj noggrant.

Observera! Skydda alltid galvaniserade och oskyddade metallytor (t.ex. släpvagnar) före tvätt. Till sist tvätta alltid de behandlade ytor-
na med Polarshine Marine Boat Wash eller med ett tvättmedel som har ett pH-värde som överstiger pH-7, så att ytan neutraliseras och 
avstöter smuts. 

Bruksanvisning:

Polarshine Marine Boat Wash är ett båtschampo av hög kvalitet som passar till alla ytor som kan tvättas med 
vatten, såsom aluminium-, gelcoat-, lack-, trä- och metallytor samt målade ytor. Produktens effektiva tensidfor-
mulering avlägsnar hårt sittande smuts t.ex. fett, olja, sot, bränslefläckar och övriga föroreningar från alla ytor. 
Boat Wash båtschampot är skonsamt mot båtens känsliga material och t.ex. aluminium- och kromytor och an-
dra ytor som lätt mörknar bibehåller sin glans tack vare det låga pH-värdet. Tack vare de effektiva komponen-
terna som produkten består av är den också säker att använda för krävande tvätt av motorrummet utan att be-
höva bekymra sig för oxiderande effekter. Produkten är biologiskt nedbrytbar. Utspädd avlägsnar Boat Wash 
varken vax eller beläggning.

Förvaring: Bör skyddas mot frost. Lägsta förvaringstemperatur +5° C 
pH-värde 10,5

POLARSHINE® MARINE BOAT WASH
Båtschampo

1. Avlägsna lös smuts och förtvätta smutsiga områden med Polarshine Marine Deep Clean djuprengörande koncentrat.

2. Späd ut medlet beroende på hur smutsig ytan är 1:30-1:100.

3. Börja med att applicera båtschampot nerifrån upp och låt verka 1-5 minuter. Vid behov kan man ta hjälp av en svamp eller mjuk borste.

4. Slutligen sköljs ytan noggrant nerifrån upp med rent vatten.

Bruksanvisning: 
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1. Tvätta båten med Polarshine Marine Boat Wash tvättmedlet innan du behandlar ytan. Om smutsen är ingrodd, använd Polarshine
Marine Deep Clean djuprengöring. Vid behov börja med att våtslipa med Abralon 2000 och fortsätt med Abralon 4000. Polera med Po-
larshine polermedel. För ljusa ytor rekommenderas Polarshine 10 samt för mörka ytor Polarshine 10 och Polarshine 5. Använd Polarshine 
Marine Final Finish för att ta bort överflödigt polermedel.

2. Innan du applicerar Polarshine Marine Shield lackskydd, kontrollera att ytan är ren. Ytan bör vara fuktig, men inte helt våt. Spaya Polar-
shine Marine Shield direkt på ytan som skall behandlas eller på tvättsvampen. Sprid ut medlet på ett litet område åt gången med hjälp
av tvättsvampen. En ren tvättsvamp säkerställer ett jämnt slutresultat. Bearbeta noggrant hela ytan som ska behandlas.

3. Spola ytan noggrant med vatten och torka av med mikrofiberduk.

4. Upprepa steg 2 för att säkerställa att hela ytan har behandlats.

5. Skölj den behandlade ytan en sista gång med högtryckstvätt för att få bort överflödigt lackskydd.

6. Låt slutligen lackskyddet härda minst 12 timmar (i torr +5°C - +25°C temperatur).

Observera! Undvik alltid att behandla giftmålade ytor. Produkten kan reagera starkt på giftmålade ytor, beroende på produktens 
konsistens (konsistensen varierar för olika måltillverkare). Bestryk aldrig glas- eller spegelytor. Produkten får inte bestrykas på ytor 
som är över +25°C varma. Låt aldrig lackskyddet torka helt under arbetsprocessen. Ytan ska sköljas noggrant innan den hårdnar. Ob-
servera att sol och vind inverkar på hur lackskyddet torkar.

Bruksanvising:

POLARSHINE® MARINE SHIELD
Keramiskt lackskydd

Polarshine Marine Shield är ett keramiskt lackskydd som innehåller keramiska nano-polymerer. Det är speci-
ellt utvecklat för gelcoat-, aluminium-, stål-, plast- och lackytor samt målade ytor. Skyddar båten mot UV-strål-
ning, saltvatten, oxidation, fågelspillning och andra föroreningar. Polarshine Marine Shield tål starka tvättme-
del samt underlättar rengöringen efter båtsäsongens slut. Produktens ytaktiva komponenter förhindrar vat-
tendropparna från att fastna på lacken och skapar en hydrofobisk yta med hög glans som tål slitage. 

Förvaring: Bör skyddas mot frost. Lägsta förvaringstemperatur +5° C

Dosering: en 30 fots båt/50m2, dos 3-5 ml/m2
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Dedicated to the finish. 

Mirka Oy 
66850 Jepua
asiakaspalvelu@mirka.com

www.mirka.fi

Polarshine Marine Final Finish är ett högkvalitativt silikonfritt medel för rengöring och finish som passar för alla 
båtytor. Final Finish fungerar som ett effektivt rengöringsmedel och är även lämpligt för efterbehandling med 
torkduk. Produkten skadar inte beläggningen och är säker att använda med syntetiska vax. 

Förvaring: Bör skyddas mot frost. Lägsta förvaringstemperatur +5° C 
pH-värde 7

POLARSHINE® MARINE FINAL FINISH
För rengöring och finish

1. Omskakas före användning. Spraya på ett område åt gången.

2. Torka den behandlade ytan lätt med mikrofiber duk.

Observera! Behandla inte ytor som är varmare än +25°C.  Produkten lämpar sig även för att ta bort polermedelsrester.

Bruksanvisning:

Kitet innehåller Polarshine Marine Final Finish och Polarshine Marine Shield produkterna. Det högkvalitativa si-
likonfria Final Finish passar för rengöring av alla båtytor. Shield ger ett långvarigt skydd mot UV-strålning, salt 
och smuts samt underlättar förberedelserna inför följande säsong. I kitet ingår även en tvättsvamp, 5 st mikro-
fiberdukar, skyddshandskar samt bruksanvisning. 

POLARSHINE® MARINE Surface Protection Kit
Kit för båtens ytskydd

Mirkakod
EAN-kod Produktnamn

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 produkterna är tillgängliga på våren 2020. 
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