
Stappenplan met het Nuwatersport.nl Silver pakket. 

 Stap1: Voordat uw gaat poetsen moet uw goed de boot wassen. Gebruik hiervoor het 

Voordeel Schoonmaakpakket van Nuwatersport. Hiervoor vindt uw ook een beschrijving, klik 

hier. 

 Stap 2: Uw gebruikt een roterende machine: Verdeel de heavy gloss renovator op de vacht 

met kleine dotten.  Het polijstmiddel begint grof en naarmate uw door polijst wordt het 

steeds fijner. Begin op ongeveer 600 toeren en cleaner dan op 1200 à 1500 toeren door. 

Polijst 1m2 ineen keer en doe er daarna weer een paar dotten cleaner op. Dit doe u omdat 

uw steeds met nieuwe cleaner wil beginnen omdat het daarna steeds fijner wordt. Voorkom 

rubbers, scherpe hoeken of randjes met uw roterende machine want hij produceert warmte 

en er is kans om verbranding van met name de rubbers. Verwijder daarna de cleaner resten 

met de gele poetsdoek.  

Tip: Als er te veel cleaner op de vacht zit, blaas hem dan schoon met een compressor of haal er een 

muntje langs bij een polijstspons. 

Uw gebruikt een excentrische machine: Verdeel de heavy gloss renovator op de vacht heel 

goed, verdeel het desnoods met het dopje van uw fles. Hierdoor komt overal de cleaner op 

de vacht. (De machine draait minimaal dus de cleaner verbreidt zich ook niet zo makkelijk). 

Zet de machine aan en begin op stand 1 (1800 toeren) en start het cleanere vervolgens op 

stand 4 (+/- 3000 toeren). Polijst 1m2 inéén keer en doe er daarna weer een paar dotten 

cleaner op. 

Uw poetst met de hand: Neem de gele doek en cleaner de lak zo goed mogelijk. Voeg er 

regelmatig cleaner toe en verwijder daarna met de gele poetsdoek deel voor deel.  

 Stap 3: Uw gebruikt een roterende machine: Doe hetzelfde als in stap 1 maar gebruik dan de 

Reflex polish. Dan poets uw met de hand met de gele doek of zwarte spons, delen die uw 

met de machine niet bereikt. Poets het vervolgens in één keer uit met de schone gele doek. 

Uw gebruikt een excentrische machine: Doe hetzelfde als in stap 1 maar gebruik dan de 

Reflex polish. Dan poets je met de hand met de gele doek of zwarte spons, delen die uw met 

de machine niet bereikt. Poets het vervolgens in één keer uit met de schone gele doek. 

Uw poetst met de hand: Neem de gele doek en de Reflex polish en poets de lak zo goed als  

mogelijk. Voeg er regelmatig poets toe en verwijder daarna met de gele poetsdoek in zijn 

geheel.  

Tip: Voorkom om zwarte rubbers te raken met Reflex en ook met de Heavy gloss renovator om witte 

resten te krijgen. 

 Stap 4: Uw poets als laatste met de UV15 was met de hand. De Uv15 is een vloeibare was die 

vervolgens hard wordt. Zorg ervoor dus dat voordat uw aan de laatste stap begint de boot er 

goed uitziet. Nadat uw het goed heeft in gepoetst laat het dan vervolgens zeker een half uur 

uitharden. Voor de bescherming maakt de dikte van de was niet zoveel uit het poetst alleen 

zwaarder uit. Gebruik de roze poetsdoek om uit te poetsen. 

Tip: Wilt uw hem na die tijd nog onderhouden denk dan eens aan Ship@Shine en Splash shampoo. 

Veel Succes! 

Met vriendelijke groet, 

Team Nuwatersport, Marcel van Straalen 

https://nuwatersport.nl/product/boot-voordeel-schoonmaakpakket-allround-lime-acid-spons-zeem/
https://nuwatersport.nl/product/boot-voordeel-schoonmaakpakket-allround-lime-acid-spons-zeem/
https://nuwatersport.nl/product/boot-voordeel-schoonmaakpakket-allround-lime-acid-spons-zeem/
https://nuwatersport.nl/product/shipshine/
https://nuwatersport.nl/product/bootshampoo-met-wax-voor-glanzend-resultaat/

