HIGH PERFORMANCE CHEMICAL

Effektivaste rengsmedlet för båtens underdel.
Avlägsnar enkelt alger, snäckor, mossa och
andra orenheter utan bearbetning!
Applicera och allt blir rent,
enklare kan det inte bli!

BOAT
CLEANER
BÅTBOTTEN
RENGÖRING

PAYBACK AB Företagsvägen 12 911 35 Vännäsby
Tel: 0935 - 207 00, sweden@payback.se

Det är ett tidsödande arbete vid rengöring av båtskrov
från alger, snäckor, smuts och andra orenheter.
Det är historia nu!

WWW.PAYBACK.SE

QUALIYTY PAYS

EFFEKTIVT RENGÖRINGSMEDEL FÖR BÅTENS UNDERDEL!
Rengör på djupet från oxid, ingrodd smuts, alger, snäckor och andra orenheter.
Upp till centimeter tjock beläggning kan avlägsnas. Båtskrov blir enkelt ren och
t.ex gelcoat för en ny lyster efteråt vid användning av Boat Cleaner. För båtens
övriga delar som däck, kapell och invändit används #601 Båt schampoo.

AVLÄGSNAR
• Alger & snäckor
• Mossa & mögel
• Fiskslem & blod

• Gummi rester
• Rost
• Metall oxider

MATERIAL
Påverkar ej lack, färg, gelcote, trä och stål. Vissa plastdetaljer på t.ex motore kan
reagera och missfärgas. Obehandlad aluminium blir ljusare, kan minimeras vid
kortare verkningstider. Rengör galv t.ex. båtvagnar så att de blir som ny!

BÄST RESULTAT
Appliceras med dusch flaska, spruta, roller eller penslas på skrovet. Den något
vidhäftande konsistens minskar avrinning och förbrukning. Verkningstiden är
normalt 20 min - 2 timmar men kan vara verksam upp till 24 timmar. Medlet
avlägsnar orenheter utan avspolning men avspolning rekommenderas.

BRUKSANVISNING
1. Appliceras med fördel på torrt skrov.
2. Låt verka ca 20 min - 2 timmar, längre tid = tjockare smuts.
3. Avspolas med vatten och borste eller med fördel högtryckstvätt.

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE
Produkten används effektivas outspädd (koncentrerad) men om lägre styrka
önskas kan produkten spädas 50 - 100 % med vatten och fortfarande vara
effektiv. Produkten kan spädas ytterligare vid behov.

FÖR DIG SOM HAR
• Plastbåt
• Träbåt
• Stål & (alubåt)

• Marina
• Verkstad
• Butik

HIGH PERFORMANCE CHEMICAL

QUALITY PAYS

FÖRDELAR
• Snabb & effektiv
• Spar mycket tid
• Låg förbrukning
• Miljövänligt
• Ingen bearbetning • Ökar värdet

