: : SET ONDERHOUD BOOT
Beschrijving:
Set voor het onderhoud van uw boot. Deze set bevat:
1) Behandeling met YC ANTIGILB
2) Behandeling met YC HIGH GLOSS FINISH
3) Behandeling met YC BOAT WAX
4) Polish micro-fibre doek
Toepassing:
Set met verschillende producten voor het reinigen van vergeling aan de polyester oppervlakken en het
onderhoud van de de gelcoat.
Gegevens bij levering:
Antigilb
High gloss finish
Yc Boat Wax
Polish micro-fibre doek

1 fles 500 ml
1 blik 500 gr
1 blik 300 gr
1 stuk

Technische gegevens:
Meer informatie vindt u op de technische fiches van de afzonderlijke producten aansluitend bij deze
verwerkingsfiche.
Verwerking:
Stap 1: Breng de YC ANTI GILB aan op de vervuilde ondergrond en laat het inwerken gedurende vijf
minuten door middel van een draaiende beweging te maken met een zachte doek.Was nadien het
oppervlak grondig met proper water.
Resultaat: verbleekte en vergeelde oppervlakken gaan terug in originele staat gebracht worden.
Stap 2: Breng de YC HIGH GLOSS FINISH aan met een zachte doek op een droge ondergrond. Breng
de pasta aan met draaiende bewegingen en lichte druk.
De YC HIGH GLOSS FINISH kan machinaal worden aangebracht , let hier op dat er aan een
laag toerental gewerkt wordt. Verander regelmatig van positie met de vacht om te voorkomen
dat de ondergrond te warm wordt.
Resultaat : hoog glans brengen aan het oppervlak
Stap 3: Breng de YC BOAT WAX aan met een zachte doek op een droge ondergrond. Breng de pasta
zo dun als mogelijk aan in draaiende bewegingen. Laat de wax niet drogen maar wrijf deze
nagenoeg meteen uit met een propere microvezeldoek.
Herhaal deze handeling op regelmatige basis om uw boot in optimale conditie te houden.
Resultaat : minder vuilaanhechting en minder kans op nieuwe vergeling.
Veiligheid:
Zorg steeds voor beschermkleding en handschoenen.
Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M of aceton
en voor de handen: Slig (zeep Stockhausen).

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.
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YC ANTI GILB

EIGENSCHAPPEN
YC anti gilb is een transparante vloeibare gel voor het onderhoud en reinigen van verweerde en of
vergeelde gelcoat , kunststof en gelakte oppervlakken. De gel verwijdert moeiteloos de door microorganismen ontstane vergeling van de boeg, de steven. Een behandeling met YC anti gilb brengt de
oorspronkelijke kleur van het oppervlak weer terug.
TOEPASSING:
Voor het verwijderen van de typische verbleekte en vergeelde plekken die verschijnen op de boeg, de
waterlijn en de achtersteven van de boot.

GEGEVENS BIJ LEVERING:
Kleur:

transparant

Viscositeit:

vloeibare gel

Soortelijk gewicht:

ca. 1,102 gr/cm³

Houdbaarheid:

12 maanden

Inhoud:

500 ml

TECHNISCHE GEGEVENS:
Verbruik:

Afhankelijk van de toepassing

Shore:

niet van toepassing

VERWERKING:
Breng YC anti gilb aan op de vervuilde ondergrond en laat het gedurende 5 minuten door middel van
een draaiende beweging inwerken. Was nadien het gereinigde oppervlak grondig met veel schoon
water. Wij adviseren na het schoonmaken een behandeling met de YC boatwax om een duurzame
beschermlaag op het oppervlak aan te brengen.

VEILIGHEID:
Bevat Oxaalzuur.
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd rechtstreeks contact met de
huid.
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: : YC HIGH GLOSS FINISH POLYGLANZ
Beschrijving:
Is een siliconenvrije polierpasta voor het laten blinken en glanzen van een ondergrond bestaande uit
polyester, epoxy, polyurethaan en andere lakken alsook plexiglas. Zeer geschikt als eindbehandeling na
gebruik van Hempel Gelcoat reiniger of Hempel Boat Rubbing. Bevat een zeer fijne korrel die tevens fijne
krassen verwijdert. Ondergrond eerst reinigen met bijvoorbeeld Yacht cleaner.
Verkrijgbaar in 200 gr en 500 gr verpakkingen.
Toepassing:
Als dieptereiniger voor polyester, epoxy en polyurethaan. Kan tevens op plexiglas toegepast worden.
Er blijft een waslaagje achter op het oppervlak.
Gegevens bij levering:
Kleur
Viscositeit
Soortelijk gewicht
Houdbaarheid
Consistentie

wit
20000 mPa’s
ca. 1,0 gr/cm³
onbeperkt
pasta

Technische gegevens:
Verbruik
Shore

50 gr/m²
niet van toepassing

Verwerking:
Zorg steeds voor een droog en vetvrij oppervlak. Pasta met zachte doek aanbrengen, met draaiende
bewegingen en met lichte druk grondig polieren. Met een doek de pastaresten verwijderen en de
oppervlakken doen glanzen. Eventueel deze bewerking herhalen. Kan machinaal verwerkt worden, maar
opletten voor te hoog toerental (max. 800 TPM met een poliervacht – doorsnede 13 cm). Positie van de vacht
voortdurend veranderen zodat het oppervlak niet te warm wordt. Kan eventueel verdund worden met white
spirit of terpentijn. High gloss finish niet laten opdrogen.
Tip : wanneer het bovenwaterschip in de was gezet wordt, is het aangeraden om de waterlijn met een brede
plakband af te plakken. Was kan namelijk de hechting van nieuwe antifoulinglagen verslechteren.

Veiligheid:
Draag steeds geschikte handschoenen en beschermende kleding. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water en zeep en voor de handen: handreiniger Slig (zeep
Stockhausen).

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.
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: : YC BOAT WAX

Beschrijving:
Is een beschermwas voor boot- of yachtonderdelen, waardoor deze minder vuil gaan worden en minder
vatbaar worden voor corrosie. Siliconenvrij en voorzien van UV-filters.
Verkrijgbaar in 300 gr verpakkingen.
Toepassing:
Universele wax voor het beschermen van kunststof tegen veroudering. Neutraal product en eenvoudig in
gebruik. Gemakkelijk aan te brengen en uit te poetsen. Bescherming tegen oxidatie. Door de UV-filters zal
de kleur van de lak of de gelcoat aanzienlijk langer zijn kleur behouden.
Gegevens bij levering:
Kleur
Viscositeit
Soortelijk gewicht
Houdbaarheid
Consistentie

kleurloos/blauw
20.000 mPa’s
ca. 1,2 gr/cm³
6 maanden in gesloten verpakking
pasta

Technische gegevens:
Verbruik
Shore

5-10 gr/m²
niet van toepassing

Verwerking:
Zorg steeds voor een droog en vetvrij oppervlak. Breng de pasta aan met een zachte doek en wrijf deze
zo dun mogelijk uit in draaiende bewegingen. Max. opp. 70 cm x 70 cm. Laat de wax niet drogen maar
wrijf deze meteen uit met een zachte poetsdoek.
Bij extreme weersomstandigheden is het aan te raden 2 lagen wax te zetten met een tussentijd van 2 uren.
Het aanbrengen van een derde beschermingslaag mag met een polijstmachine worden uitgevoerd.
Veiligheid:
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water en zeep en voor de handen: handreiniger Slig (zeep
Stockhausen).

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.
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