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: :  SET POLIJSTEN BOOT 

Beschrijving: 
Set voor het polijsten van uw boot. Deze set bevat: 

1) Behandeling met C2 CLEANER
2) Behandeling met S1 ONE STEP CUT & HIGH GLOSS
3) Behandeling met S2 HOLOGRAM REMOVER
4) Behandeling met S5 QUICK WAX
5) 1 x micro fibre doek 

Toepassing: 
Set met verschillende producten voor het polijsten en onderhouden van uw boot 

1 fles 500 ml 
1 fles 1200 gr 
1 fles 500 ml 
1 fles 500 ml
1 stuk 

Gegevens bij levering: C2 
cleaner 
S1 one step cut & high gloss 
S2 hologram remover  
S5 Quick wax  
Micro fibre doek

Technische gegevens: 
Meer informatie vindt u op de technische fiches van de producten afzonderlijk aansluitend bij deze 
fiche. 

Verwerking: 
Stap 1: Overgiet het oppervlak met water. 
Meng de C2 CLEANER in een 1/10 verhouding met water. 
Breng dit mengsel aan met een spons en laat het enkele minuten intrekken. 
Spoel nadien grondig af met water zonder te laten drogen. 

Stap 2: Zorg voor een droog en zuiver oppervlak. 
Breng de S1 polijstpasta aan met een polijstmachine. 
Start op een laag toerental om daarna over te gaan in een hoger toerental. 
Maak vloeiende bewegingen en blijf niet te lang op dezelfde plaats polijsten. 
Maak het oppervlak zuiver met een microvezeldoek.  

Stap 3: Zorg voor een droog en zuiver oppervlak. 
Breng de S2 HOLOGRAM REMOVER aan met een microvezeldoek, 
met draaiende bewegingen en lichte druk grondig polieren. 
Kan ook machinaal worden aangebracht. 

Stap 4: Zorg voor een droog en zuiver oppervlak.  
Spuit de S5 QUICK WAX op het oppervlak en wrijf uit met een microvezeldoek, 
let hierbij op dat de wax niet mag opdrogen. 

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). 
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: :  SL CLEANER C2 CONCENTRATE 

Beschrijving: 
Is een krachtig wateroplosbaar, biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel voor het snel en 
efficiënt verwijderen van vuil, olie, vet, roet, ...  SL cleaner C2 concentrate wordt gebruikt als 
professionele reiniger voor fenders, zeilen, aluminium onderdelen en voor het verwijderen van 
hydraulische olie. 
Verkrijgbaar in 500 ml verpakking.

Toepassing: 
Geschikt voor het reinigen van GFK, PVC, rubber, aluminium en gelakte oppervlakken. 

Gegevens bij levering: 
Kleur:    
Viscositeit:  
Soortelijk gewicht:  
Houdbaarheid:  
Consistentie:  

Technische gegevens: 
Verbruik:  
Shore:  

transparant rood
niet van toepassing 
ca. 1,0gr/cm³ 
36 maanden 
vloeibaar 

afhankelijk van toepassing 
niet van toepassing 

Verwerking: 
Het te behandelen oppervlak vooraf met water overgieten. Meng cleaner C2 concentrate in een 
1-10 verhouding met water (een 1-5 verhouding voor sterke vervuiling. Breng dit mengsel aan  met
zachte doek of een microvezeldoek. Laat dit eventueel enkele minuten intrekken (zonder dat dit
kan drogen) Was nadien de ondergrond goed af en spoel na met veel water. Voor een langdurige
bescherming kunt u de oppervlakken nadien behandelen met SL S4 protect wax of SL S5 quick
wax.
Opgelet: niet gebruiken op glas of spiegels!

Veiligheid: 
Draag steeds geschikte handschoenen en beschermende kleding.  Voorzie in gesloten ruimte een 
goede ventilatie. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en etiket of verpakking 
tonen. Buiten bereik van kinderen bewaren.  
Zorg steeds voor een natte ondergrond. Grondig spoelen met water. 
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water en zeep en voor de handen: handreiniger Slig 
(zeep Stockhausen). 
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: :  SL POLISH S1 ONE STEP CUT & HIGH GLOSS 

Beschrijving: 
SL Polish S1 One Step Cut & High Gloss is een polijstpasta voor een hoogglans afwerking. Deze wordt 
speciaal geleverd in vloeibare vorm om een precieze dosering te kunnen maken. Verkrijgbaar in 
600 gr  en 1200 gr verpakkingen. 

Toepasing: 
Speciaal voor moeilijk polijstbare oppervlakken als vernis, plexiglas, polycarbonaat, ... Deze 
polijstpasta verwijdert schuurkrassen (P800) en geeft tegelijkertijd een hoogglans aan het oppervlak. 
Ook stofinsluitingen en of spuitnevel kunnen probleemloos verwijderd worden. 

wit 
800 mPa’s 
1,51 gr/cm³ 
24  maanden in gesloten verpakking 
vloeibaar 

afhankelijk van ondergrond. 
Niet van toepassing
8/10
9/10

Gegevens bij levering: 
Kleur:  
Viscositeit:  
Soortelijk gewicht: 
Houdbaarheid: 
Consistentie: 

Technische gegevens: 
Verbruik:  
Shore:  
Schuurkracht:
Glansgraad:

Verwerking: 
Breng de polijstpasta aan met een polijstpad of lamswol en een polijstmachine. Begin met een 
toerental van 800-1000  tot de pasta van kleur en textuur verandert. Verhoog het toerental 
langzaam tot maximaal 1800 en geef wat extra druk op de ondergrond. Kleeft niet en spat niet. 
Verwerkingstemperatuur: 15 - 25 °C
Behandel het oppervlak nadien met de SL S5 Shine & Protect Spray - Quick Wax of SL S4 Protect 
Wax voor een langdurige bescherming.

Veiligheid: 
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water 
Reinigingsmiddel voor de handen: Slig (zeep Stockhausen). 
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: :  SL POLISH S2 EXTRA SHINE HOLOGRAM REMOVER 

Beschrijving: 
Is een vloeibaar polijstemulsie voor het laten blinken en glanzen van een ondergrond bestaande uit 
polyester, epoxy, polyurethaan en ander oppervlakken.  Zeer geschikt als eindbehandeling na gebruik 
de SL Premium one step, cut & high gloss.  
Verkrijgbaar in 500 gr verpakking. 

Toepassing: 
Als dieptereiniger voor polyester, epoxy en polyurethaan.  Kan tevens op plexiglas en PE-plastics 
toegepast worden. Geeft extra hoogglans en verwijdert polijsteffecten.

Gegevens bij levering: 
Kleur:  
Viscositeit: 
Soortelijk gewicht: 
Houdbaarheid:  
Consistentie: 

Technische gegevens: 
Verbruik: 
Shore: 
Schuurkracht:
Glansgraad: 

turquoise 
7 mm²/s (40°C) 
ca. 1,0 gr/cm³ 
24 maanden
vloeibaar 

afhankelijk van ondergrond 
niet van toepassing 
2/10
10/10

Verwerking: 
Zorg steeds voor een droog en vetvrij oppervlak.  Kan met een microvezeldoek aangebracht worden. Met 
draaiende bewegingen en met lichte druk grondig polieren.  Eventueel deze bewerking herhalen.  
Kan best machinaal verwerkt worden, maar opletten voor te hoog toerental (max. 2000 TPM met een 
poliervacht.)  Positie van de vacht voortdurend veranderen zodat het oppervlak niet te warm wordt.  

Na behandeling kunt u het oppervlak behandelen met de SL S4 Protect wax of de SL S5 Quick wax voor een 
langdurige bescherming.

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). 
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: :  SL S5 SHINE & PROTECT SPRAY - QUICK WAX 

Beschrijving: 
SL S5 Shine & Protect Spray - Quick Wax is een vloeibare emulsie op basis van was. Bevat zeer fijne hoge-
kwaliteitsingrediënten met reinigende eigenschappen die geen strepen achterlaten. 
Verkrijgbaar in 500 ml verpakking. 

Toepassing: 
Universele wax voor het beschermen van kunststof tegen veroudering. Neutraal product en eenvoudig in 
gebruik. Gemakkelijk aan te brengen en uit te poetsen. Beschermt 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: 

wit 
vloeibare dispersie 
ca. 0,93 gr/cm³ 
18 maanden in gesloten verpakking 
vloeibaar 

5-10 gr/m²
niet van toepassing

Verwerking: 
Zorg steeds voor een droog en vetvrij oppervlak. Spuit wat SL S5 Shine & Protect Spray - Quick Wax op het 
oppervlak en wrijf dit met een zachte doek zo dun mogelijk uit in draaiende bewegingen. Hiervoor 
gebruikt u best een microvezeldoek. Breng slechts de hoeveelheid was aan die u kunt bewerken voor het 
product droog is. 
Voor extra glans kunt u dit nog polijsten met een zachte pad. 
Bij extreme weersomstandigheden is het aan te raden twee lagen SL S5 Shine & Protect Spray - Quick Wax 
te zetten met een tussentijd van twee uren. 

Veiligheid: 
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water en zeep 
Reinigingsmiddel 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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