
Gelcoat /
Malede overflader Lakerede overflader Teak / Hårdt træ Tekstil Mast & Aluminium Special produkter

Årlig rengøring

Pre-Clean (kraftig) eller
Boat Shampoo (lettere)

Pre-Clean (kraftig) eller
Boat Shampoo (lettere)

Pre-Clean (kraftig) eller
Boat Shampoo (lettere)
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Teak CleanerGelcoat Cleaning Gel eller
Gelcoat Cleaning Powder
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Vedligeholdelse i løbet af sæsonen

Teak Oil Alu-ProtectTextile Protect

Alu-ProtectTeak Oil

Textile Protect
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Pre-Clean, Degreaser eller 
Boat Shampoo (lettere)

Wax eller Wax Teccel

Clean & Shine (shampoo  
med voks) eller Boat Shampoo (sham-

poo uden voks)

Clean & Shine (shampoo  
med voks) eller Boat Shampoo (sham-

poo uden voks)

Wax eller Wax Teccel
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TRIN
3

TRIN
3

TRIN
2

hempelyacht.dk

Vedligeholdelsesguide

TRIN
1

TRIN
1

TRIN
1

TRIN
1

TRIN
1

TRIN
1

TRIN
1

TRIN
1

TRIN
1

Boat Shampoo
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Barnacle
Remover

(Rur-fjerner)

Fjerner effektivt ruer med en 
blanding af kemiske og mekaniske 
behandlinger.
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Boat Shampoo
(Shampoo uden voks)

1 L / Koncentreret rengøringsmiddel 
uden opløsningsmiddel til effektiv 
daglig rengøring af gelcoat samt 
malede og lakerede overflader.

32 Clean & shine
(Shampoo med Voks)

1 L /Koncentreret vaskemiddel 
og voks som effektivt renser, 
vokser og efterlader en 
beskyttende hinde i én 
arbejdsgang. Kan anvendes  
på alle overflader.

Pre-clean

1 L / Effektive rensemiddel 
til rengøring af gelcoat 
samt malede overflader 
for at fjerne brændstof, 
olie, fedt, voks og silikone. 
Bruges før bundmaling og til 
dybderensning.
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Rubbing Liquid

0.5 L / Poleringsmiddel 
til at fjerne oxydering og 
overfladiske ridsemærker 
fra de fleste overflader, 
herunder aluminium. 
Gendanner og opfrisker 
glansen og farven på 
gelcoat og malede 
overflader. 

6 Custom Marine Polish

0.5 L / Flydende 
poleringsmiddel, som 
renser, polerer og beskytter 
gelcoat samt malede 
og lakerede overflader. 
Indeholder silikone, som 
hærder på overfladen, så 
der dannes en beskyttende 
barriere og en klar glans.

7

Wax TecCel

0.5 L / Effektiv flydende hård 
voks med TecCel-teknologi 
som giver en meget holdbar, 
glansfuld, uvbeskyttende og 
vandafvisende overflade, der 
er nem at rengøre.

8 Wax

0.5 L / Flydende hård voks 
der giver overfladen UV-
beskyttelse og høj glans. 
Kan anvendes på gelcoat, 
malede og lakerede 
overflader. Efterlader en 
smudsafvisende overflade, 
der er nem at rengøre.

9 Alu-protect

0.5 L / Silikonefri olie til 
rensning og beskyttelse 
af aluminiumsmaster og 
-bomme, rigninger og beslag 
af stål og rustfrit stål. Den 
langtidsbeskyttende olie 
trænger ind i wirer og under 
beslag.

Textile Protect

0.5 L / Et silikonebaseret, 
transparentimprægnerings- 
middel, der modvirker 
mug og skimmel. Giver en 
vand- og smudsafvisende 
overflade på overtræk, sejl, 
kalecher, presenninger og 
lignende emner.
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4 Gelcoat Cleaning Powder

0.75 KG / Kraftigt rengøringspulver til at fjerne kraftige aflejringer  
og pletter på gelcoatoverflader, især gulning og misfarvninger,  
der ofte opstår i fersk- eller brakvand.

Gelcoat Cleaning Gel

0.5 L / Et effektivt, ikke slibende rengøringsmiddel, der fjerner 
rustpletter, udstødningsaflejringer, humusrande i vandlinien og 
fendermærker på gelcoat og malede overflader.

Barnacle Remover

0.5 L / Fjerner effektivt rurer 
med en blanding af kemiske og 
mekaniske behandlinger. Anvendes 
på påhængsmotorer, skruer, bund 
og lignende områder. Da produktet 
indeholder syre, anbefales det at 
anvende personlige værnemidler.
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