
PROFESSIONAL MARINE 
CARE PRODUCTS



Yachtec International is producent van professionele 
reinigings- en onderhoudsproducten voor de 

watersportbranche. De producten staan voor duurzame 
kwaliteit en gebruikersgemak en zijn ontwikkeld door de 
research en development afdeling van Cartec BV. Hier 

werken specialisten met jarenlange kennis en ervaring van 
professionele onderhoudsproducten voor auto’s. Kennis en 
ervaring die gebruikt is voor de ontwikkeling van Yachtec.

YACHTEC:
THE PROFESSIONALS CHOICE



OVER YACHTEC
Het testen en opdoen van gebruikerservaring 
in twee Scandinavische landen en bij diverse 
gerenommeerde jachtwerven hebben 
bijgedragen aan de ontwikkeling van deze 
uitgebalanceerde productlijn. Yachtec 
International is hiermee een van de weinige 
Nederlandse bedrijven die zelf 
onderhoudsproducten ontwikkelt en 
produceert. 

YACHTEC is erin geslaagd een uitstekende 
productlijn voor boten neer te zetten. De 
producten zijn zowel geschikt voor de 
professionele gebruiker als voor de 
particulier.



POLIJSTEN EN BESCHERMEN

REFLEX POLISH

De Reflex Polish is een bootwax met een licht polijstende werking, geschikt 
voor alle oppervlakken. De bootwax levert een hoge kwaliteit en is eenvoudig 
in gebruik.

GLOSS RENOVATOR MEDIUM

Met Gloss Renovator Medium kunt u zeer eenvoudig zelf de polyester, gelcoat 
of andere gelakte oppervlakken van uw boot polijsten. Dit polijstmiddel 
verwijdert krasjes en herstelt de glans op polyester, gelcoat en gelakte 
oppervlakken. Het product heeft een mild polijstende werking en is met de 
polijstmachine of met de hand te verwerken.

GLOSS RENOVATOR HEAVY

Met Gloss Renovator Heavy kunt u zeer eenvoudig zelf de polyester, gelcoat of 
andere gelakte oppervlakken van uw boot polijsten. De Yachtec Heavy Gloss 
Renovator verwijdert diepe krassen, oxidatie, kalkaanslag en verkleuring op 
polyester en gelakte oppervlakken. Het is een sterk boot polijstmiddel dat met 
de polijstmachine of met de hand te verwerken is. 

UV15-WAX

De UV15 bootwax biedt u tijdens het vaarseizoen en opslag een langdurige be-
scherming aan polyester, gelcoat en gelakte oppervlakken. Het product bestaat 
uit harde, natuurlijke wassoorten en op polymeer gebaseerde beschermings-
producten. De unieke samenstelling resulteert voor een diepe glans met een 
langdurige UV-bescherming waardoor het beschermde oppervlak gedurende 
het vaarseizoen zijn kleur behoudt. 



POLIJSTEN EN BESCHERMEN

SHIP & SHINE

Ship & Shine geeft uw boot een perfecte glans. Het product wordt gebruikt om 
nieuwe en gepolijste lakken te voorzien van een snelle en egale glans. Ship 
& Shine verfraait en verzorgt de lak uitmuntend. De wax laat na gebruik geen 
vlammen en hologrammen zien. Ship & Shine bevat geen polijstmiddelen en 
laat daarom geen witte resten achter op kunststof.

FABRIC PROTECT

Bescherm gereinigde bekleding tegen vervuiling en vlekken met de Yachtec 
Fabric Protect. Het product beschermt textiel en leer tegen 
vervuiling van water, vet en olie. Het product verbetert de glans en kleur. 
Fabric Protect herstelt de waterafstotende eigenschap van textiel en leer.



CRYSTAL GLASS

Yachtec Crystal Glass is speciaal ontwikkeld voor het snel en grondig reinigen 
van glas, plexiglas, chroom, plastic en meer. Het product verrast met een 
diepe glans en is geschikt voor het reinigen van sterk vervuilde oppervlakken 
in het interieur. De boot glasreiniger kan, naast raamwerk, ook toegepast 
worden voor het reinigen van spiegels en kunststof.

SPLASH SHAMPOO

Een schuimende, reinigende bootshampoo met wax. Een speciale 
combinatie van wasactieve stoffen zorgen voor een goede reiniging. Geeft na 
het afspoelen met water een diepglanzend waterafstotend resultaat.

REINIGEN EN ONDERHOUD

INTERIOR CLEANER

De bootinterieur reiniger is voor verschillende toepassingen geschikt. Denk 
hierbij aan het reinigen van stoelbekleding, bootkappen, bootkussens, 
nicotine aanslag, vet en ander sterk vuil. De Yachtec Interior Cleaner laat na 
het opdrogen geen witte resten na. Het product is veilig te gebruiken op elke 
ondergrond of doek soort.

INTERIOR DRESSING

De Interior Dressing is een reinigings- en beschermingslotion speciaal 
ontwikkeld voor het opfrissen van het interieur van uw boot. Het product is 
een speciale lotion geschikt voor de harde oppervlakken in het interieur van 
de boot. De beschermingslotion kan gebruikt worden op 
bijvoorbeeld kunststof, hout en de instrumentpanelen.



ACID WASH

De Acid Wash reinigt zeer gemakkelijk de bruin-gelige grauwsluier en 
kalkaanslag (vaaraanslag) van de romp van uw boot. Yachtec Acid Wash is een 
sterk geconcentreerde zure bootreiniger maar is toch veilig in gebruik.

LIME REMOVER

Yachtec Lime Remover is een milde zuurhoudende reiniger die zeer geschikt 
is voor het verwijderen van kalk op de romp van de boot. Het product werkt 
uitstekend om de grauwsluier rond de waterspiegel van de boot te reinigen. 
Dit product verwijdert moeiteloos kalk en vuil van sterk verontreinigde delen 
en is vrijwel reukloos.

OXALIC ACID

Oxalic Acid is een oxaalzuur (of verweringswater) bedoeld voor het 
schoonmaken van teak. Ook het prepareren van het teakhout om dit (opnieuw) 
te lakken.

REINIGEN EN ONDERHOUD

ALLROUND CLEANER

De Allround Cleaner is een sterk geconcentreerde, multifunctionele 
bootreiniger. Het verwijdert moeiteloos algen, vuil, olie en vet van polyester, 
metaal en geschilderde oppervlakken. Het product is daarnaast zeer geschikt 
voor het verwijderen van groene aanslag, zwarte strepen, roet en zoutaanslag.



WWW.YACHTEC.NL
Ontdek alle Yachtec producten op:



YACHTEC INTERNATIONAL BV  -  THE NETHERLANDS


