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Uw professionele hulp bij het reinigen, schoonhouden en conserveren
van uw boot.

Bendolit® Nano Plus Ultimate
voorkomt het verkrijten van polyester en alle soorten lakken.
haalt dof geworden laklagen als nieuw op.
won reeds diverse milieuprijzen vanwege de uitstekende biologisch afbreekbaarheid. Een niet te
verwaarlozen eigenschap in een makkelijk te vervuilen milieu, zoals bijvoorbeeld water
is zeer geschikt voor polycarbonaat-, plexiglas- en lexaanramen.
is geschikt voor gebruik op metalen zoals bijvoorbeeld chroom.
is ook zeer geschikt voor de kunststofdelen in het interieur van uw boot, bijvoorbeeld kombuis, natte cel e.d.
is ook zeer geschikt voor sanitair, spiegels e.d.
kan op natte ondergronden worden aangebracht.
kan in alle weersomstandigheden worden aangebracht, ook in de volle zon, maar niet onder de nul graden.
is een milieuvriendelijk en siliconenvrij product dat u niet voor verrassingen plaatst bij schade of schilderwerk
c.q. spuiten (normaal ontvetten, slijpen en schuren).
wordt ook gebruikt voor de afdekzeilen van uw boot.
is zeer snel en eenvoudig te verwerken.
is verkrijgbaar in 500 cc – 1000 cc – 5000 cc kannen.
Bendolit® Diamant
alleen geschikt voor speciale kunststoffen, zoals bijvoorbeeld dashboarden
van boten, kunststof bekleding van stoelen en banken en is verkrijgbaar in
500 ml flessen.
Bendolit® Shampoo
is zeer geschikt om tussen de poetsbeurten door uw Bendolit® Nano Plus
Ultimate - bescherming op te halen. Het is een zacht en voordelig middel om te
wassen en is verkrijgbaar in 1000 cc kannen.

Hoe Bendolit® Nano Plus Ultimate te gebruiken?
Eerst uw boot goed wassen, zodat eventuele zand verwijderd is.
U kunt terwijl uw boot nog nat is een beetje Bendolit® Nano Plus Ultimate op een zachte doek doen (bijvoorbeeld
een stofdoek) en dan dun en gelijkmatig, onder lichte druk aanbrengen.
Het geheel kort laten aandrogen, totdat er een witte stof ontstaat. Dan kunt u uw boot afstoffen.
®
Het is geen probleem als Bendolit Nano Plus Ultimate pas na een langere droogtijd wordt afgestoft.
®
Ook als uw boot in de felle zon staat is dit voor Bendolit Nano Plus Ultimate (als enige) geen probleem.
Dankzij onze nieuwe Nano-Plus technologie, is ons product uiterst geschikt voor alle nieuwe type autolakken
inclusief de nieuwe watergedragen lakken.
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