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POLARSHINE® MARINE DEEP CLEAN
Mélytisztító mosó koncentrátum

Polarshine Marine Deep Clean egy hatásos mélytisztító mosó koncentrátum a hajótest és 
vízvonal alatti felület hatékony megtisztítására mely feloldja a felületi elszíneződéseket és a 
makacs szennyeződéseket. A mélytisztító eltávolítja az olyan szennyeződés foltokat mint a 
vízi és aljnövényzet, elszíneződés, rozsda és halvér. Friss illata miatt beltérben is használha-
tó. A termék használható Gelcoat, műanyag, üvegszál, festett és lakkozott és minden savnak 
ellenálló felületen.    

Tárolás: Fagytól védve, minimum +10 °C-on tárolja.

pH-érték: 3

1. Hígítsa fel a koncentrátumot a szennyeződés függvényében 1:3 - 1:10 arányban. Hígítás nélkül is használható erősen szennyezett 
felületen.

2. Permetezze a tisztítandó felületre és hagyja rajta 5–10 percig.

3. A jobb eredményért szivaccsal dörzsölje vagy ecsetelje a felületre, majd öblítse le vízzel. Figyeljen rá hogy a tisztítószer nem használ-
ható felhevült felületen, valamint tilos hagyni hogy rászáradjon a felületre.

4. Végezetül, semlegesítse a felületet Mirka Marine Boat Wash samponnal, majd behatás után öblítse le.

Figyelem! Mindig védje a galvanizált és kezeletlen fém felületeket (pl. tárolókocsi) a tisztítás előtt.  Végezetül  mindig mossa le a kezelt 
felületet Polarshine Marine Boat Wash samponnal vagy pH-7-nél lúgosabb tisztítószerrel, így a felület semleges és szennyeződés taszító 
lesz. 

Felhasználás:

Magas minőségű hajósampon amely minden vízzel mosható felületen alkalmazható mint 
pl. alumínium, gelcoat, fa, fém, festett és lakkozott felületek. Hatékony felületaktív összeté-
tele feloldja a makacs szennyeződéseket mint a zsírok, olajok, korom és üzemanyag foltok. 
Gyengéden távolít el sok egyéb szennyeződést is a felületről. Polarshine Marine Boat Wash 
hajósampon gyengéden tisztítja az olyan érzékeny felületeket mint az alumínium és króm 
felületek. Az elszíneződésre hajlamos felületek is megőrzik csillogásukat az alacsony pH-ér-
téknek köszönhetően. A termék hatékony összetevőinek köszönhetően a hajósampon hasz-
nálata biztonságos a motortérben is. Alaposan tisztít, anélkül, hogy aggódnia kellene az oxi-
dáló hatások miatt. A termék biológiailag lebomló, hígítva nem távolítja el sem a viaszt, sem 
a bevonatot.

Tárolás: Fagytól védve, minimum +5 °C-on tárolja
pH-érték: 10.5 5

POLARSHINE® MARINE BOAT WASH
Hajósampon

1. Tisztítsa meg a felületet a laza szennyeződésektől, és mossa elő az erősen szennyezett területeket Mirka Deep Cleaning koncentrá-
tummal.

2. Hígítsa fel a terméket 1:30 – 1:100 arányban, a szennyezettség mértékétől függően.

3. Vigye fel a felületre lentről felfelé haladva, hagyja behatni 1–5 percig. Ha szükséges, használjon szivacsot vagy kefét, hogy segítsen 
eltávolítani a makacs szennyeződéseket.

4. Végül alaposan öblítse le a felületet tiszta vízzel.

Felhasználás:
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1. Kezelés előtt mossa meg a hajót a Polarshine Marine hajósamponnal. Polarshine Marine Deep Clean koncentrátum használata ajánlott 
a beivódott szennyeződések eltávolítására. Ha szükséges, kezdje el a (nedves) csiszolási folyamatot az Abralon 2000-szel, és folytassa a fi-
nomabb Abralon 4000-el. Ezután polírozza Mirka Polarshine polírpasztákkal. Világos felületekhez a Polarshine 10- et, a sötét felületekhez 
a Polarshine 10-et és az 5-öt ajánljuk. Használja Polarshine Marine Final Finish-t, távolítsa el a paszta maradványokat.

2. A bevonat felvitele előtt győződjön meg arról, hogy a felület tiszta. A felületnek nedvesnek kell lennie, de nem vizesnek. Permetezze a 
bevonatot közvetlenül a kezelendő területre vagy egy Mirka szivacsra. Dolgozzon kis területen egyszerre egy tiszta szivaccsal, hogy  sima 
végeredményt érjen el. Gondosan haladjon előre míg végez minden olyan területen, amelyet kezelni kell.

3. Öblítse le alaposan a felületet vízzel, és törölje át egy Mirka mikroszálas kendővel.

4. Ismételje meg a 2-ik lépést a bevonat egyenletesen eloszlatásának érdekében.

5. A felületet alaposan öblítse le vízzel magas nyomással, hogy eltávolítsa a felesleges bevonatot.

6. Végül, hagyja, hogy a bevonat legalább 12 órán kikeményedjen (+5 °C és +25 °C közötti száraz levegőn).

Figyelem! Mindig kerülje a mérgező anyagokkal festett felületek kezelését. A festékgyártó termékének összetételétől függően a ter-
mék hevesen reagálhat, ha mérgező anyagokkal festett felületekre alkalmazzák. Soha ne vigye fel a bevonatot üveg- vagy tükörfelü-
letekre. Ne alkalmazza a Polarshine Marine Shield-et +25 °C feletti hőmérsékletű felületekre. Soha ne hagyja, hogy a termék teljesen 
megszáradjon a felületen, és a folyamat során alaposan öblítse le a felületet, mielőtt megkeményedik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy 
a nap és a szél hatással lesz a bevonat száradására.

Felhasználás:

POLARSHINE® MARINE SHIELD
Kerámia védőbevonat

Polarshine® Marine Shield kerámia bevonat biztosítja, hogy a felületek védve legyenek az UV su-
gárzástól, a sós víztől, az oxidációtól, a savas esőtől, a madárürüléktől és egyéb szennyeződések-
től. A Polarshine Marine Shield bevonat erősen taszítja a szennyeződéseket és ellenáll az erős 
mosószereknek a hajózási szezon végéig, így csak az után szükséges alapos szezonális mosást 
végeznie. A termék felületaktív összetevői megakadályozzák, hogy a vízcseppek a felületre ta-
padjanak, hidrofób és nagyon magas fényű, ellenálló felületet hozva létre.

Tárolás: Fagytól védve, minimum +5 °C-on tárolja.

Szükséges mennyiség: 30 lábas hajó / 50 m² felületre, (3–5 ml/m²)
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Dedicated to the finish. 

Mirka Ltd. 
FI-66850 Jeppo
customerservice@mirka.com
 
www.mirka.com

Kiváló minőségű szilikon mentes tisztító- és befejező anyag minden hajófelülethez. Hatéko-
nyan távolítja el a felületen maradt tisztítószereket, polírpaszta maradványokat , ujjlenyoma-
tokat, korom és egyéb szennyeződéseket. Polarshine Marine Final Finish a felület mosása után 
is alkalmazható tisztítókendővel áttörölve. A termék használata minden felületen biztonsá-
gos, nem károsítja a bevonattal ellátott és waxos felületeket.

Tárolás: Fagytól védve, minimum +5 °C-on tárolja. 
pH-érték: 7

POLARSHINE® MARINE FINAL FINISH
Tisztításra és befejezésre

1. Rázza fel használat előtt. Permetezze száraz felületre, egy időben kis felületre.

2. Törölje át a kezelt felületet gyengéden Mirka mikorszálas kendővel.

Figyelem! Soha ne használja felhevült +25°C feletti felületen. A termék szintén alkalmazható polírozás utáni polírpaszta maradványok 
eltávolítására.

Felhasználás:

A  készlet tartalmazza a Polarshine Marine Final Finish tisztító és be-
fejező anyagot és Polarshine Marine Shield kerámia védőbevonatot. 
Ez a két termék a kulcsa a könnyű és gondtalan hajózásnak. A kiváló 
minőségű, szilikonmentes Final Finish az összes hajófelület tisztítása 
során alkalmazható. A Marine Shield bevonat nanotechnológiájával 
hosszan tartó védelmet nyújt az UV sugárzás, a só és a szennyeződé-
sek ellen a hajózási szezon során, valamint megkönnyíti a következő 
szezonra való felkészülést. A készlet tartalmaz egy szivacsot, öt mikor-
szálas kendőt és védőkesztyűt.

POLARSHINE® MARINE Surface Protection Kit

Mirka kód
EAN kód Megnevezés

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 

7998300501
6416868945034 Polarshine Marine Final Finish 500ml

7998300311
6416868945041 Polarshine Marine Final Finish 3L      

KIT003MARINE
6416868945058    Polarshine Marine Surface Protection Kit

Kövessen minket:
Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps


