
 

Stappenplan Boot Polijsten  

Voor Dulon Polijstset Uitgebreid  

Voorbereiding: zorg dat dat de boot gewassen is voordat je begint. Dus dat gele vaar- 

en kalkaanslag verwijderd is, net als het vuil van de winter. Je kunt hier Dulon 

22 voor gebruiken of een andere sterke reiniger die je misschien nog aan boord hebt 

staan. Zo voorkom je vieze polijstpads en krijg je optimaal resultaat. 

Stap 1: Diep reinigen en ontvetten  

Het reinigen van het oppervlak is de basis voor het polijsten. Je begint daarom met 

Predulon. Dit is een sterke en geconcentreerde ontvetter, speciaal gemaakt voor je 

boot. Het verwijdert niet alleen vuil, maar ook vetten, oliën en sporen van oude wax- 

en siliconenlagen. Met Predulon zorg je ervoor dat de boot schoon en vetvrij is 

voordat je begint met polijsten.  

Gebruiksaanwijzing: 

1. Voeg 250 ml PREDULON 00 toe aan emmer warm water 

2. Was oppervlak met spons of zachte borstel 

3. Laat PREDULON 00 ca. 30 seconden inwerken 

4. Afspoelen met schoon water 

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

Na het reinigen en wassen blijft er een dof oppervlak over wat we op glans gaan 

polijsten met het polijstmiddel. Afhankelijk van welke versie van de polijstset die je 

gekozen hebt is dit de Dulon 14 of Dulon 15.  

Gebruiksaanwijzing: 

1. Zwarte poetspad licht bevochtigen en kleine hoeveelheid DULON Polijstmidel 

op pad aanbrengen. 

2. Poets kleine oppervlakken van ongeveer een vierkante meter en overlap 

behandelde stukken  

3. Verdeel dun over het oppervlak. 

4. Oppervlak met laag toerental polijsten, in rustige, gecontroleerde bewegingen 

– horizontaal en verticaal. 

5. Gedurende polijstproces het toerental licht verhogen totdat gewenste resultaat 

is bereikt. 

6. Gebruik een handspuit om waar nodig water tijdens het uitpoetsen toe te 

voegen.  

7. Polijstresidu verwijderen met behulp van microvezel doek. 



Stap 4: Hoogglans door polishen  

DULON 1 is een zeer fijn polijstmiddel dat goed reinigt en een perfecte glanslaag 

geeft. Beschermt tegen weersinvloeden en vermindert de aanhechting van vuil. 

DULON 1 bevat weinig polijstmiddel en kan daarom altijd worden gebruikt om snel de 

hoogglans weer terug te brengen. Let op: niet in de volle zon aanbrengen. 

1. Blauwe poetspad licht bevochtigen en kleine hoeveelheid DULON 1 op pad 

aanbrengen. 

2. DULON 1 dun verdelen over oppervlak. Werk ook weer in kleine vakken met 

overlap. 

3. Met middelmatig toerental oppervlak poetsen totdat lichte, witte waas is 

ontstaan. 

4. Waas niet uitwrijven! 

5. Blauwe poetspad goed uitspoelen met lauw warm water. 

Stap 5: Beschermen met de wax  

1. Kleine hoeveelheid DULON 2 op blauwe bevochtigde poetspad aanbrengen. 

2. DULON 2 dun verdelen over oppervlak. 

3. Met middelmatig toerental oppervlak poetsen totdat lichte, witte waas is 

ontstaan. 

4. Laten drogen tot poederachtige waas. 

5. Met de Deckmate Micovezel Handschoen de wax uitwrijven en op glans 

poetsen. 

 

Het revolutionaire 2-componenten hoogglans protectiesysteem is nu geactiveerd. 

Algemene tips: 	

• Was het oppervlak in het seizoen regelmatig met Dulon 3 – Wash & Wax 

shampoo om de glans in stand te houden. 

• Bewaaradvies: bewaar de Dulon  producten op een vorstvrije plek (dus niet op de 

boot in de winter!)  

• 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. 

Veel poetsplezier en een prachtig resultaat toegewenst!  

Aart Jan Klok - Sailspecials 	

 


