Bruksanvisning Marine Glasscoat

Keramisk Gelcoatbeskyttelse
Forberedelser
1. Båten skal alltid poleres før behandling av Marine Glasscoat. Selv
nye båter skal poleres, men det holder da med en lett polering.
2. Når man har oppnådd det resultat man ønsker, skal båten vaskes av
med Gelcoat Wash. Dette er et spesielt alkalisk vaskemiddel laget
for båter. Om ikke vask er mulig grunnet evt tilgang på vann må
punkt 4 gjøres 2-3 ganger nøye.
3. Skyll båten godt med vann og tørk båten helt tørr.
4. Nå skal båten tørkes over med en Gelcoat Cleaner, dette er en
silikonfjerner/voksfjerner. Vær nøye med å tørke over alle flater slik
at de er rene.

Påføring
Påfør nå Marine Glasscoat overflatebeskyttelse med spesialsvamp fra Marine Glassoat.
Stryk middelet på en flate ca. 50 x 50 cm, fukt svampen igjen med Marine Glasscoat og legg
på overflatebeskyttelsen til man har lagt på en flate ca. 2-3 m2.
La beskyttelsen/produktet ligge på båten i maksimalt 7 til 8 minutter. Produktet må da
tørkes av.
Produktet tørkes av i 2 steg:
1. Bruk en lett microklut (Ecowipe) til å tørke av produktet en gang.
2. Bruk deretter en tykk microklut og poler over den behandlede overflaten til
ønsket resultat er oppnådd.
Ta så felt for felt til hele båten er behandlet.
NB: Det er svært viktig at produktet kun påføres på små flater (2-3 m2) før man tørker av
som beskrevet over.
Det må IKKE påføres Marine Glasscoat på hele båten for så å tørke av.
Se også video på www.marineglasscoat.no.
Når hele båten er behandlet med Marine Glasscoat overflatebeskyttelse, anbefales det at
båten står inne i minst 48 timer. Om dette ikke er mulig må temperatur overstige minimum
10oC og presenning legges over etter ferdig behandling for å hindre at fuktighet kommer til.
Etter 10 dager kan båten sjøsettes.

Norsk Importør: Enger & Hedlund AS – www.engerhedlund.no

Etterbehandling, kontrollvask og garanti
Vi anbefaler at produktet herder 48 timer innendørs eller utendørs under presenning i
temperatur minimum 10-12 Co. Vent 10 dager før sjøsetting etter behandling.
Følg bruksanvisningen
Etter en sesong med behandlet båt/overflate, skal båten inn til kontroll hos en godkjent
Marine Glasscoat forhandler/marina. Båten vaskes grundig og behandles med Gelcoat Gloss.
Når to år har gått må båten ha en fullstendig behandling inklusive polering for at nye to års
garanti skal gjelde.
Det er alltid veldig viktig at man så fort så mulig vasker bort fugleavføring etc. Vannlinjen skal
alltid holdes ren for alger etc. for det beste resultatet.
Garanti kan opphøre om oppfølgingsrutiner ikke følges.
Vi oppfordrer alle kunder til å vaske båten regelmessig med Keramisk Shampo under hele
sesongen båten brukes. Keramisk Shampo har høyt konsentrat.

Norsk Importør: Enger & Hedlund AS – www.engerhedlund.no

