
Starbrite är världens största tillverkare av kvalitets-båtvårdsprodukter 
och används i hela världen av båtentusiaster och proffs. 
Vi på Watski är stolta över att kunna erbjuda Dig Starbrites breda och 
suveräna sortiment.

Här hittar du steg-för-steg lösning för de användnings-
områden du vill behandla. 

1

Bordläggning: 
Starbrite Boat wash (104990) 
Börja med Boat wash för att skölja bort allt ytsmuts. Boat Wash är ett kraftfullt rengöringsmedel för 
skrov och däck. Effektivt mot smuts, saltavlagringar, sot, fiskblod, vattenlinjefläckar med mera. Tar 
inte bort vax eller polish. 

2 Starbrite Hull Cleaner (104994) 
Därefter är det dags att gå på med Hull cleaner. Detta rengör mer på djupet och rengör snabbt och 
enkelt vattenlinjer och fläckar på båtskrov. Även mycket effektiv mot rostfläckar eller lövfläckar på 
glasfiber eller målade ytor. Skadar inte ytan och är en perfekt grund för polering av skrovet.

3 Starbrite Black Streak remover (104988) 
Har man gjort steg 1 till 2 och fortfarande har kvar svarta streck så är det snabba och enkla sättet att 
ta bort det Black streak remover. Den tar bort svarta streck från glasfiber, vinyl, metall och målade 
ytor. Spraya direkt på svarta streck och torka av; inget hårt skrubbande behövs. 

4 Starbrite Premium Marine Polish med PTEF (105003) 
Slutligen efter rengöring bör man lägga på ett bra skyddande lager polish. Starbrite premium marine 
Polish med PTEF som lämnar en superslät PTEF-yta. Det förhindrar att smuts åter fastnar, vilket ger 
mindre motstånd i vatten. Ger ett varaktigt skydd jämfört med andra vaxer - upp till 4 gånger längre. Kan 
användas på gelcoat, metall och målade ytor. Innehåller extra UV-skydd för att förhindra oxidering och 
blekning. Mycket lätt att använda.

1 Starbrite Boat wash (104990) 
Även här börjar du med en grundrengöring med Boat wash för att skölja bort allt ytsmuts. Boat wash 
tar effektivt bort smuts, saltavlagringar, sot, fiskblod, vattenlinjefläckar med mera. 

2 Starbrite Hull Cleaner (104994) 
Därefter är det dags att gå på med Hull cleaner. Detta rengör mer på djupet och rengör snabbt och 
enkelt vattenlinjer och fläckar på båtskrov. Även mycket effektiv mot rostfläckar eller lövfläckar på 
glasfiber eller målade ytor. Skadar inte ytan och är en perfekt grund för polering av skrovet.

3 Starbrite Boat wash (104990) 
Nu bör du ta en omgång till med Boat wash för att få ytan helt ren.

4 Bottenfärg 
Slutligen skall du måla med en bra bottenfärg. Från International eller Jotun! 
 

Båtbotten / Bottenmålning
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Plastbåtsdäck: 

Starbrite Deck Cleaner (105005) 
Tar effektivt bort smuts från däcksytor utan hårt skrubbande. Lämnar en halkfri skyddande hinna av 
PTEF® som motstår smuts och UV-strålar.

1 Starbrite Premium Teak Cleaner (104992) 
Här börjar man med en djuprengöring av teaken. Premium teak cleaner rengör rejält utan hårt 
skrubbande. 

2 Starbrite Premium Teak Brightener (104993) 
Därefter är det dags att återskapa teakens lyster och naturliga färg. Premium teak brightener ger 
teaken lyster utan hårt skrubbande och lyfter fram träets naturliga ådring och färg.

3 Starbrite Premium Teak Oil (105000) 
Sista steget är en skyddande skyddande olja. Premium oil är en penetrerande olja Ultra-raffinerad 
olja med polymerer och UV-skydd ger ett långtvarigt skydd. Förhöjer teakens fibrer och färg och 
framhäver dess naturliga skönhet.

Teakbehandling

Rengöring av stål, rostfritt, koppar och mässing: 

Starbrite Chrome & Stainless Polish (104998) 
Tar bort smuts, sot, saltavlagringar och ytrost på stål, rostfritt etc. Verkar snabbt och effektivt. 
Fungerar även utmärkt på koppar, tenn och mässing 

Några av de övriga produkterna från 
Starbrite

Spindelproblem? Starbrite Spider Away 

Starbrite Spider Away (105013) 
Det mest effektiva sättet att hålla spindlar borta. Innehåller naturliga ämnen som inte skadar insek-
terna.
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