COMPOUND RS 02 MEDIUM

COMPOUND RS 04 FINE

Brengt glans op verweerde of verkleurde
gelcoat of lak. Verwijdert
ook oneffenheden op net
gerepareerde en uitgeharde gelcoats. Ideaal
voor het polijsten nadat de
boot nat geschuurd is met
korrelgrootte 1000 of 2000.
Verwijdert snel krassen en
geeft een goede, mooie glans.

Geeft glans aan niet al te
verweerde gelcoat of lak.
Verwijdert ook oneffenheden op net gerepareerde
en uitgeharde gelcoats.
Ideaal voor het polijsten
nadat de boot nat geschuurd is (polijsten met
blauwe pad vanaf korrel
2000 en met schapenvacht
tot korrel 1500).

Artikel Nr.
11001-1

Artikel Nr.
11002-1

Inhoud
1 liter

HARD-WAX RS 10
Wax voor duurzame
conservering met diepe
glans. Nieuwe hightech
gelcoat protector. Machinaal (excentrisch) en
met de hand toepasbaar.
Deze beschermende laag
houdt maanden en geeft
diepe glans. Bevat geen
krijtstof.
Artikel Nr.
11005-1

Inhoud
1 liter

Inhoud
1 liter

POLISH RS 06

POLISH RS 08

Polish die goed reinigt
en lichte waas verwijderd. Geeft diepe glans.
Geschikt voor o.a. gelcoat
/ lak / plexi- en acrylglas
/ policarbonaat. Zeer
geschikt voor donkere
kleuren. Geen hologramvorming.

Artikel Nr.
11003-1

Inhoud
1 liter

BOAT CLEAN RS

Sproei reiniger. Reinigt
en beschermd zonder
water. Eenvoudige
en snelle toepassing.
Ideaal om te gebruiken
als finishing touch.
Kan op alle oppervlakten gebruikt
worden, inclusief glas.

Boat Clean RS is een
universele bootreiniger. In juiste verdunning te gebruiken als
buiten- en allesreiniger. Tevens te gebruiken als motorreiniger. Reinigt zeer
goed en behoudt glans. Na gebruik
blijft Boat Clean niet in emulsie.

Artikel Nr
11006-05
11006-6

Artikel Nr.
11007-1
11022-6

SURFACE CLEAN RS

Brengt dof geworden
plekken gedurende het
vaarseizoen makkelijk en
effectief weer op glans en
geeft gelijk bescherming.
Produkt met RIWAX
poetsdoeken verwerken en met RS
Microvezeldoek uitpoetsen.

Gele snor en teakreiniger. Ontdoet
gelcoats van kalk
en reinigt teak effectief. Product bij
voorkeur gebruiken i.c.m. Rilsan
ovale borstel. Goed afspoelen.

Pluisvrij. Extra zacht.

Artikel Nr.
11008-05

Artikel Nr.
11009-05
11009-6

Artikel Nr.
03365

POLIJSTPADS

MATTEERSCHIJVEN

Blauw (hard), wit (medium) en zwart
(zacht). Pads laten geen sporen achter.
Voor polijsten, hoogglans en waxen.

Artikel Nr.
Blauw
Wit
Zwart

150 mm
11570 - M
11571 - M
11572 - M

75 mm
11570 - S
11571 - S
-

RIWAX EXCENTRISCHE MACHINE
Excentrische in
toeren regelbare
machine speciaal
om gelcoat/lak
te schuren en in
wax te zetten.
Artikel Nr.
05710

Matteer/schuurschijven voor finishing.
Speciaal, zeer fijn, schuurvinyl. Te
gebruiken met tussenschijf, 150 mm
en 75mm.
Artikel Nr.
Tussenschijf
Korrel 1000
Korrel 2000
Korrel 4000

150 mm
32705
1975414
1975415
1975416

75 mm
11577 - S
1976417
1975418
1975419

Wegwerppoetsdoek.
Voor polijsten
en beschermen (waxen).
Veroorzaakt
geen krassen.

Inhoud
1 liter

MICROVEZELDOEK/HOES
High-tech
doek voor
alle oppervlakken.
Goede opname. Voor
een diepe reiniging tot
in de poriën. Krast niet. Uitwasbaar,
dus meerdere malen bruikbaar.
Artikel Nr.
Doek: 05578
Hoes: 11575

Inhoud
15 doekjes

Inhoud
1
1

SCHAPENVACHT

RIWAX POLIJSTMACHINE

Ideaal voor
het behandelen van sterk
verweerde
gelcoat of lak met diepe
krassen. Ook geschikt
voor het verwijderen van schuursporen van korrel 1000. Te gebruiken
met tussenschijf.

Roterende
en in toeren
regelbare
1300 Watt
polijstmachine inclusief steunschijf,
handvat en koffer. Zeer geschikt om
de gelcoat/lak te polijsten.

Artikel Nr.
Schapenvacht
Tussenschijf

150mm
11576 - M
11577 - M

75mm
11576-S
11577-S

RILSAN WASBORSTEL

TELESCOOPSTEEL KNIK

Ovale wasborstel, 20
cm. met
Zacht
Hard
rubberen
stootrand en waterdoorvoer. Haren van
de borstel gaan niet uitstaan (garantie).

Te gebruiken i.c.m.
Rilsan wasborstel.
Ideaal om romp
van de boot vanaf
het dek te wassen met boatclean
en/of wax shampoo. Met luxe antislip handgreep.

Artikel Nr. 87488 Zacht
Artikel Nr. 87490 Hard

Wassen en waxen in
één behandeling. Wax
Shampoo verwijdert vet
en vuil zonder de gelcoat
of lak aan te tasten. Het
behoud de glans.

Artikel Nr.
11023-1

RIWAX POETSDOEKEN

Inhoud
500 ml
5 liter

Inhoud
1 liter

WAX SHAMPOO RS

Inhoud
1 liter
5 liter

WAX POLISH RS

Inhoud
500 ml

Artikel Nr.
11004-1

SPRAY FINISH RS 20

Inhoud
500 ml
5 liter

Wax voor de perfecte
finish met duurzame
werking. Machinaal (excentrisch) en met de hand
toepasbaar. Uitstekend
voor de bewerking van
nieuwe boten. Bevat geen
krijtstof.

Artikel Nr.
05511

Artikel Nr. 915000

kijk voor meer informatie, handleidingen, produkten en accessoires op: www.riwax.nl
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Gebruiksschema stappenplan

RS Nautic Line by

Wassen / Reinigen

Schuren

Polijsten

LET OP!

Stap 1
Boatclean

Stap 2
Matteren

Voor een onderhoudsbeurt dient het stappenplan doorlopen te worden. Indien de gelcoat
of lak ooit met PTFE behandeld is dienen de
hieronder met uitroepteken gemarkeerde
stappen doorlopen te worden. Kijk voor
meer informatie in het RS Stappenplan of op
onze website: www.riwax.nl

Wassen
Vuil en vet van de boot verwijderen
met Boatclean. Verdunning 1:20.
Tevens zeer geschikt als motorreiniger (1:10). Blijft niet in emulsie
zodat olie en vetresten makkelijk te
scheiden zijn.

Matteren
Matteren met matteer/schuurschijven met korrel 1000, 2000 of 4000 is
noodzakelijk indien er sprake is van:
• gerepareerde gelcoat
• diepe krassen van fenders
• sinaasappel effect
• verweerde en / of doffe gelcoat
• zichtbaar reliëf van oude plakletters
• bruine “snor”

excentrisch

Beschermen

Stap 3
RS02

roterend

Stap 3B
RS06

roterend

Stap 4
RS08/RS10

excentrisch

of

Polijsten
Polijsten met fijne cleaner RS04 indien er sprake is van boten die er nog
goed uit zien en niet zwaar moeten
worden gepolijst:
• lichte fender krassen

Hoogglans polish
Polishen met polish RS06 voor:
• perfecte hoogglans
• snelle reconditionering
• verwijdering van hologrammen

RS 08 Star Finish
Wax voor de perfecte finish met
duurzame werking. Uitstekend voor
nieuwe boten en op kunststof. Geen
hologramvorming.

Toerental:
800-1400 RPM

Toerental:
800-1400 RPM

Toerental:
800-1400 RPM

RS 10 Hard Wax
Verzegelende hightech gelcoat
protector die een langere bescherming biedt.

of

+

schapen
vacht

of

+

blauw

/

wit

schapen
vacht

+

of

blauw

RS02

RS Boatclean - 1 of 5 liter

roterend

Polijsten
Polijsten met medium cleaner RS02
indien er sprake is van:
• verweerde gelcoat
• doffe gelcoat
• krassen

+
+

Stap 3A
RS04

+

zwart

RS04

+

of

of

zwart

RS06

RS08

RS10

!

RIWAX NEDERLAND B.V.
Dieselstraat 13
NL-8263 AE Kampen
Tel. + 31 (0)38 333 33 15
Fax + 31 (0)38 333 33 16
office@riwax.nl
www.riwax.nl

donkere kleur boten

!

lichte kleur boten

Staat van de boot
Nieuwstaat of
zeer goed onderhouden

of

Licht verweerd
zonder glansdiepte

of

Extreem verweerde, bekraste
en matte ondergrond en / of
behandeld met PTFE

of

Nieuwstaat of
zeer goed onderhouden

of

Licht verweerd
zonder glansdiepte

of

Extreem verweerde, bekraste
en matte ondergrond en / of
behandeld met PTFE

Deze RS produkten
zijn gedurende het
gehele vaarseizoen
te gebruiken om
uw boot in optimale
conditie te houden.

of

Wax Shampoo
RS kan het hele
seizoen gebruikt
worden om de
glans te behouden.

RS 20 Spray finish is tijdens alle stappen additioneel inzetbaar. Het reinigt zonder water
en verwijdert effectief restanten van RS
compounds. Ideaal om te gebruiken als finishing touch. Kan op alle oppervlakken zoals
gelcoats en lakken gebruikt worden, inclusief
glas. Verwerken met microvezeldoek.

RS Surface verwijdert kalkaanslag en is
tevens teakreiniger. Gedurende het seizoen
gelcoat en teak regelmatig onderhouden
met RS Surface clean. Tast waxlaag en
teak niet aan. Verwijdert effectief kalk van
gelcoat en vuil van teakdek. Inborstelen
met Rilsan borstel en goed afspoelen.

RS Wax Polish kan gedurende het
seizoen gebruikt worden om lichte
beschadigingen en doffe plekken met
de hand te verwijderen én tegelijkertijd
te beschermen. RIWAX poetsdoeken
gebruiken om te verwerken, met RS
microvezeldoek uitpoetsen.

Na het eerste / tweede vaarseizoen
< of >
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