
 

 

 

 
 

 

 
Veneen pesu, hionta, kiillotus ja pinnoitus Mirka Polarshine Marine tuotteilla 
 
VENEEN PESU 

1. Mirka Polarshine Marine Deep Clean 3L 

- Aloitin huuhtelemalla veneen painepesurilla ja suihkutin sen jälkeen Polarshine 
Marine Deep Clean ainetta koko pinnalle. Suuri osa liasta irtosi, mutta maalin 
hapettuminen ei poistunut kokonaan. Lisäsin Deep Cleania likaisimpiin paikkoihin ja 
veneestä tuli jälleen valkoinen. 

- Aine on todella riittoisa ja sitä tulee riittämään useamman kauden ajan. Koko 
veneen peseminen kesti noin 15min, työ tehtiin auringonpaisteessa joten en voinut 
jättää ainetta vaikuttamaan liian pitkään. 

 
 



 

 

 

 
 

2. Mirka Polarshine Marine Boat Wash 3L 

- Sekoitin aineen ämpäriin ja aloitin hankaamisen ylhäältä alas. 

- Pesin myös veneen alumiinimaston veneshampoolla ja olen erittäin tyytyväinen 
lopputulokseen, aine oli erittäin riittoisa, mieto ja hyvä kaikilla pinnoilla. Aine ei 
myöskään vahingoittanut juuri öljyttyjä tiikkiosia.  

- Pyyhin lopuksi veneen mikrokuituliinalla. 

 
 
 
VENEEN HIONTA 

3. Mirka Abralon 2000 

- Asetin Abralon 2000 hiomapyörön Mirka DEROS 650CV koneelle ja suihkutin 
sumutinpullolla vettä veneen pinnalle, että hiomapyörölle. 

- Hionta oli helppoa ja pinnasta tuli matta. Abralon poisti kaiken, mitä Deep Clean ei 
poistanut. 

- Hionta kesti noin 20 min per sivu, kun yksi hioi ja toinen kuivasi pinnan. Pyöröjä 
kului yhteensä 4 kpl. 

4. Mirka Abralon 4000 

- Vaihdoin Abralon 4000 ja veneen pinta rupesi loistamaan hieman. Kuvittelin 
itselleni, kuinka kiiltävä tästä 42-vuotiaasta tuleekaan. 

- Oli helppo huomata, milloin oli aika vaihtaa pyörö, kun vaahtoaminen loppui. 
Käsittely kesti noin 20 min per sivu, Pyöröjä kului yhteensä 4 kpl. 

 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
VENEEN KIILLOTUS 

5. Mirka Polarshine 10 + Lammasvillalaikka 

- Otin esille Mirkan PS1437 kiillotuskoneen ja Mirkan Pro lammasvillalaikan. 
- Levitin Mirka Polarshine 10 ainetta lammasvillalaikalle ja hieroin aineen veneen 

pinnalle. 

- Käytin kiillotuskonetta ensimmäistä kertaa, ja työ kesti noin 30 min per sivu. 
6. Mirka Polarshine 10 + Vaahtomuovilaikka 

- Lopullinen kiilto tuli hyvin esiin, kun vaihdoin villalaikan vaahtomuovilaikkaan. 
- Vierekkäin pystyi silmällä näkemään mikä oli kiilloitettu villalla ja mikä vaahdolla, 

mutta mikäli lopputuloksella ei olisi niin väliä niin olisin ollut tyytyväinen myös 
pelkkään villalaikan tuottaman tulokseen. 



 

 

 

 
 

- Huuhtelin lopuksi koko veneen ja pyyhin kuivaksi, varmistaen, että kaikki 
kiillotusaine oli poissa. 

- Kiillotus kesti noin 30 min per sivu. 
 
VENEEN PINNOITUS 

7. Mirka Polarshine Marine Shield 

- Suojakerroksen laittaminen veneeseen ei ole koskaan ollut näin helppoa. 

- Kostutin koko veneen ja levitin ainetta sienen avulla. Annoin aineen vaikuttaa 
hetken, jonka jälkeen huuhtelin pinnan painepesurilla. 

- Pintaan muodostui helmiä ja pinnasta tuli liukas. 

- Koko veneen käsittely kesti 20 min 
- Lopuksi pyyhin koko veneen mikrokuituliinalla ja ihailin lopputulosta. 

 
 
Lopputulos 
 

 
 
 


