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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 200 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

Technische gegevens: 
Verbruik
Shore

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

5-10 gr/m²
ni vet an 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. 


