
	

  
Stappenplan Boot Polijsten  
 

Voor Polijstset uitgebreid 

 

Stap 1: Reinigen & wassen. 

Het reinigen van het oppervlak is de basis voor het polijsten. Om de gelcoat schoon te 

krijgen van vet, vuil en zand reinig je met water, een spons en de Nauta Nova Pro 

Boatclean. Pro Boatclean kan met warm en koud water worden verdund. Belangrijk: 

Na behandeling altijd naspoelen met water. Over Pro Boat Clean Pro Boatclean is een 

zeer krachtige wateroplosbare en biologisch afbreekbare reiniger voor het snel en 

efficiënt verwijderen van olie, vetten, aanslag, roet, nicotine etc 

 

Stap 2: Oneffenheden behandelen en op glans brengen door polijsten. 

Na het reinigen en wassen blijft er een dof oppervlak over wat weer op glans moet 

worden gepolijst met eerst een grove en daarna een milde cleaner. De volgende stap 

is dus het oppervlak dusdanig reinigen en polijsten zodat de originele glans weer 

terugkomt. Op een nieuw schip is het niet nodig om met de cleaners aan de slag te 

gaan, het is dan aan te raden verder te gaan met stap 3 en de Polish Superfine te 

gebruiken 

 

Stap 2A Gebruik van Cleaner medium  

De Cleaner Medium gebruikt u op verweerde gelcoat of lak of bij krassen. Bij 

voorkeur polijst u met een polijstmachine. Voor niet al te verweerde oppervlaktes kan 

deze stap over geslagen worden en direct met Stap 2b gestart worden.  

 

Tips:  

• Voor gebruik goed schudden 

• Breng een kleine hoeveelheid Cleaner Medium op de pad/schapenvacht aan 

en poets deze met lichte druk goed uit.  

• Start met een laag toerental, je kunt het toerental opvoeren zodra het 

polijstmiddel evenredig verdeeld is op het oppervlak.  

• Gebruik een handspuit om water tijdens het uitpoetsen toe te voegen.  

• Poets kleine oppervlakken van ongeveer een vierkante meter en overlap 

behandelde stukken.  

 

Bijbehorende pad: groen 

 

Stap 2B Gebruik van Cleaner Fine 

Ook voor de NN03 Cleaner Fine geldt dat dit het beste kan worden aangebracht met 

een geschikte (polijst) poetsmachine. De Cleaner Fine is al een duidelijk minder grof 

polijstmiddel wat het polijsten lichamelijk minder zwaar maakt. 

 

Voor de tips voor het aanbrengen zie stap 2A.  

 

Bijbehorende pad: blauw 



	

 

 

Stap 3: Hoogglans door polishen  

NN04 Polish Superfine is een licht polijstmiddel dat goed reinigt en een perfecte 

glanslaag geeft. Beschermt tegen weersinvloeden en vermindert de aanhechting van 

vuil. De Polish Superfine bevat weinig polijstmiddel en kan daarom altijd worden 

gebruikt om snel de hoogglans weer terug te brengen.  

 

Gebruiksaanwijzing:  

• Voor gebruik goed schudden. De ondergrond moet schoon en droog zijn. U 

reinigt tussen elke stap en kunt daar de Pro Boat Clean voor gebruiken.  

• Met een vochtige doek een dunne, gelijkmatige laag opbrengen en laten 

drogen.  

• Met de machine met de blauwe pad uitpoetsen tot hoogglans.  

 

Bijbehorende pad: blauw 

 

Stap 4: Beschermen met een wax  

Het aanbrengen van de waxlaag is de laatste stap: het maakt de glans af, sluit de 

poriën van het oppervlak en laat een vuilafstotende laag achter.  

 

• De ondergrond moet schoon en droog zijn.  

• Breng een kleine hoeveelheid wax aan in een dunne, gelijkmatige laag. De 
valkuil is dat u teveel wax aanbrengt, dat is niet nodig en maakt het uitpoetsen 

lastiger. Een paar druppels is voldoende.  

• U kunt voor het aanbrengen van de wax bijvoorbeeld een handpad gebruiken 

of een microvezeldoek.  

• Poets kleine oppervlakken van ongeveer een vierkante meter en zorg dat het 

oppervlak overal geraakt wordt.  

 

Algemene tips:  

1. Bewaaradvies: bewaar de Nauta Nova producten op een vorstvrije plek (dus 

niet op de boot in de winter!)  

2. Spoel de polijstpads na het poetsen direct uit met lauw warm water en probeer 

zoveel mogelijk van het polijstmiddel eruit te krijgen. Hiermee voorkomt u dat 

de pad hard wordt en u een volgende poetsdag een nieuwe pad nodig heeft.  

 

Veel poetsplezier en een prachtig resultaat toegewenst!  

Aart Jan Klok - Sailspecials 

 

 


