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Korrek Boat TFC UV-Coating Set 38,00€ 
 

 

Kaikki, mitä tarvitset veneen suojapinnoituksen tekemiseen: TFC UV-Coating, levityssieni ja mikrokuituliina. Suihkuta 

pinnoiteaine veneen pintaan, levitä sienellä ja kuivaa mikrokuituliinalla. Erittäin helppo työstää, valmista syntyy nopeasti ja 

lopputulos on loistava. 

 

TFC = Thin Film Coating on ohutkalvopinnoite, joka pohjautuu käyttäjäturvalliseen hybridipolymeeriteknologiaan. 

 

Korrek Boat TFC UV-Coating 31,00€ 
 

Suojaava pinnoite, joka on suunniteltu veneiden gelcoat-, kumi-, muovi-, alumiini- ja kromipinnoille, myös lakatuille puupinnoille. 

Muodostaa erittäin pitkäkestoisen, vettä, likaa, öljyä yms. hylkivän suojakerroksen. Suojaa pintoja UV-säteilyn haitoilta ja tekee 

käsitellystä pinnasta todella kiiltävän. Ohutkalvopinnoitetun veneen pesu on helpompaa, koska lika irtoaa pinnoilta vaivattomasti. 

 

Korrek BOAT TFC UV-Coating on todella helppo ja nopea työstää: levitä sienellä puhtaalle, kostealle tai kuivalle pinnalle, huuhtele 

vedellä ja viimeistele kuivaamalla pinnat kevyesti Korrek-mikrokuituliinalla – ei kuivumisaikaa eikä mekaanista työstämistä. Soveltuu 

hyvin myös ahtaiden ja hankalien paikkojen suojaukseen, koska pinnoitteen muodostuminen ei edellytä mekaanista kiillottamista. 

Riittoisuus: n. 16-jalkainen vene/50m2. Alin käyttölämpötila +5°C. 

 
  

Käyttö: 
1. Pese vene ennen pinnoitekäsittelyä Korrek BOAT Shampoolla. Esipese pinttynyt lika Korrek BOAT Hull Cleanerilla. 
2. Ravista pulloa ennen käyttöä. Suihkuta pinnoitetta levityssienelle tai suoraan käsiteltävälle alueelle. Käy käsiteltävät alueet kauttaaltaan läpi näin.  
3. Huuhtele käsitellyt pinnat lopuksi viileällä vedellä. Suojaavan ja kiiltävän pinnan muodostuminen ei edellytä mekaanista kiillottamista. 
4. Viimeistele pinta kuivaamalla pinnat Korrek-mikrokuituliinalla. 
 
Käsittele vene Korrek BOAT TFC UV-Coatingilla kauden aluksi ja kauden päätteeksi. 

 

Korrek Boat Hull Cleaner 13,50€ 
 

 
Tehokas käyttövalmis puhdistusaine veneen vesirajan puhdistamiseen. Soveltuu gelcoat-, maali- ja metallipinnoille. Puhdistaa 
vesilinjaan pinttyneen ruskean lian ja kellastumat. Poistaa myös hapettumat, ruostetahrat, levää ja muuta vesikasvillisuutta veneen 
pohjasta ja kyljistä. Biologisesti hajoava, oksaalihappopohjainen tuote. 
 
Käyttö:  
1.Suihkuta puhdistettaville pinnoille ja anna vaikuttaa muutaman minuutin.  
2.Hankaa sienellä tai harjalla ja huuhtele mielellään makealla vedellä huolellisesti. Pesuaine ei saa kuivua pestävälle pinnalle, eikä sitä 
saa levittää kuumalle pinnalle. Suojeltava jäätymiseltä. 

 

 

Korrek Boat Shampoo 3L 13,50€ 
 

Tehokas, matalavaahtoinen pesuaine veneenpesuun painepesurilla tai harjalla. Suunniteltu gelcoat-, maali-, metalli- ja 

puupinnoille. Soveltuu myös muiden vesipesua kestävien pintojen pesuun. 

 
Käyttö:  
1.Huuhtele irtolika juoksevalla vedellä. Esipese erittäin likaiset alueet Korrek BOAT Hull Cleanerillä 
2.Noudata käyttämäsi painepesurin ohjeita pesuaineen annostelussa pesurin kautta. Laimennussuhde saa olla maksimissaan 
20 %. Laimennus ämpäriin n. 0,5 dl pesuainetta ja 10 l lämmintä vettä 
3.Levitä pesuaine painepesurilla pestävälle pinnalle ja anna vaikuttaa muutama minuutti. Pesuaine ei saa kuivua pestävälle 

pinnalle, eikä sitä saa levittää kuumalle pinnalle. 
4.Pese vene harjalla. 
5.Huuhtele huolellisesti runsaalla vedellä. 
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Korrek Boat Cleaner Wax 11,50€ 

 
Veneen puhdistus- ja kiillotusvaha likaisille gelcoat- ja muovipinnoille, himmenneille tai hapettuneille maali-, metalli- ja 
kromipinnoille. Soveltuu myös paikallisten ruoste-, suola-, pakokaasu- ym. vaikeiden tahrojen poistamiseen. Parhaan lopputuloksen 
saat kiillottamalla pinnan ensin Cleaner Waxilla ja suojaamalla sen lisäksi Korrek BOAT Protecting Waxilla tai Korrek BOAT TFC UV-
Coatingilla. 
 
Käyttö: 
1. Pese käsiteltävä pinta ja anna sen kuivua tai kuivaa se. Ravista tarvittaessa pulloa. 
2. Levitä pienelle alueelle kerrallaan samalla hangaten. Kiillota välittömästi puhtaalla liinalla. Levityksen ja kiillotuksen voi myös 
tehdä koneellisesti. 

 
          Käyttölämpötila n. +10 – +30 °C. 

 

Korrek Boat Protection Wax 11,50€ 

 
UV-suoja-ainetta sisältävä venevaha gelcoat- ja muovipintojen suojaukseen. Muodostaa kestävän ja likaa hylkivän suojan. Käsittele 
kuluneet tai likaiset veneenpinnat ensin Korrek Boat Cleaner Waxillä.  
 
Käyttö: 
1. Pese vene ennen vahausta Korrek BOAT Shampoolla. Esipese pinttynyt lika Korrek BOAT Hull Cleanerilla. Kuivaa vene tai anna 
sen kuivua.  
2. Ravista pulloa voimakkaasti. Levitä puhtaalle pinnalle ohut kerros vahaa. 
3. Vahan kuivuttua vaaleaksi harsoksi kiillota pinnat puhtaalla liinalla. Levityksen ja kiillotuksen voi myös tehdä koneellisesti. 
 

          Käyttölämpötila n. +10 – +30 °C. Kylmä pinta pidentää kuivumisaikaa.  
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