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ProDUCten

Nergens stelt de markt zulke hoge 

eisen aan hoogwaardig onderhoud als 

in de industrie. Onder de naam Nauta 

Nova® is deze kwaliteit voortaan ook 

voor u beschikbaar. Wij presenteren 

u professionele reinigers en 

onderhoudsproducten om uw 

jacht weer als nieuw te 

laten glanzen.

professional care, 
maximum performance
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CleAners interieUr 

Saniclean
reiniger voor scheepssanitair, ontkalkt en ontvet en laat een 
aangename geur achter.
Artikel nummer: 12018 (Flacon 750ml) 

Stainaway 
reinigingsmiddel voor het verwijderen van vlekken in kunststof, 
kleding, textiel, karpetten, bootbekleding etc.
Artikel nummer: 12019 (Trigger 500ml) 

Polyester foamclean
Universeel, reinigend schuim op waterbasis met hoog 
oplossend vermogen voor lichte verontreinigingen zoals 
aanslag van rook, inkt en vet.
Artikel nummer: 12020 (Spuitbus 400ml) 

Leather/textile protector
Kwalitatief hoogwaardige spray voor het beschermen van 
textiel en leer tegen vocht en vuilaanhechting.
Artikel nummer: 12021 (Spuitbus 400ml) 

sMeerMiDDelen

Multispray 
Universele olie voor het smeren, beschermen en reinigen van 
onderdelen van metaal en kunststof.
Artikel nummer: 12022 (Spuitbus 400ml) 

Penetration oil 
Universele olie met een penetrerende werking voor het 
losmaken van vastgeroeste onderdelen. 
Artikel nummer: 12023 (Spuitbus 400ml) 



Aan de slag in 4 stappen

01 reinigen/wAssen 

een schone en vetvrije ondergrond is de basis voor de opvolgende stappen. Met water en nn01 Pro Boatclean 
verwijdert u moeiteloos olie, vet, aanslag en roet van polyester, metalen en gelakte oppervlakken.   

02 Polijsten MeDiUM/Fine

De volgende stap is het oppervlak machinaal polijsten zodat de originele glans weer terugkomt. op een verweerde 
ondergrond start u met nn02 Cleaner Medium om diepere verwering en grotere krassen weg te werken. op een 
niet al te verweerde ondergrond of na het gebruik van nn02 Cleaner Medium werkt u met nn03 Cleaner Fine 
kleinere krassen en oneffenheden weg. 

03 Polish sUPerFine

Met nn04 Polish superfine brengt u het oppervlak weer terug op hoogglans. tegelijkertijd beschermt u de  
gelcoat of laklaag tegen weersinvloeden en vuilaanhechting.    

04 wAxen 

De laatste stap is het aanbrengen van een waslaag die het oppervlak beschermt tegen weersinvloeden. 
De nn05 superwax maakt de glans af, sluit de poriën van het oppervlak en laat een vuilafstotende laag achter.

stAPPenPlAn
De hoogste graad in glans voor uw jacht bereikt u door goed en jaarlijks onderhoud van de 
gelcoat of laklaag. Door machinaal poetsen en reinigen blijft deze het gehele vaarseizoen in 
topconditie.  

stAPPenPlAn

NN01 Pro Boatclean
Professionele reiniger voor het snel en efficiënt verwijderen 
van olie, vetten, aanslag, roet, nicotine etc. Zeer geschikt voor 
fenders, dekkleden, masten en aluminium scheepsonderdelen.
Artikel nummer: 12000 (Flacon 750ml) 12001 (Jerrycan 5ltr)

NN02 Cleaner medium
Polijstmiddel om diepere verwering en krassen weg te  
werken en glans en kleur op gelcoats en gelakte oppervlakken 
te herstellen. 
Artikel nummer: 12002 (Flacon 750ml)

NN03 Cleaner fine
Polijstmiddel om kleinere krassen en oneffenheden weg te 
werken en glans en kleur op gelcoats en gelakte oppervlakken 
te herstellen. 
Artikel nummer: 12003 (Flacon 750ml)

NN04 Polish superfine
licht polijstmiddel om gelcoats en gelakte oppervlakken weer 
op hoogglans te brengen en vuilaanhechting te verminderen. 
Artikel nummer: 12004 (Flacon 750ml)

NN05 Superwax
wax geschikt voor gelcoats, gelakte oppervlakken en rvs 
onderdelen voor een glanslaag en de vermindering van 
vuilaanhechting.
Artikel nummer: 12005 (Flacon 750ml)

CleAners exterieUr 

Boat wash & shine
shampoo met was voor het reinigen en beschermen van 
vaartuigen. De shampoo heeft een hoog reinigend vermogen 
en geeft een glanzend resultaat.
Artikel nummer: 12006 (Flacon 1ltr) 12007 (Jerrycan 5ltr)

Teakclean 
Krachtige reiniger voor het snel en efficiënt reinigen van 
teakdekken.
Artikel nummer: 12008 (Flacon 1ltr) 12009 (Jerrycan 5ltr)

Waterline cleaner 
reiniger voor verwijderen van specifieke verontreinigingen op 
de waterlijn.
Artikel nummer: 12010 (Flacon 1ltr) 12011 (Jerrycan 5ltr)

Bilge cleaner  
reiniger voor het verwijderen van olie- en vetresten  
uit bilge. 
Artikel nummer: 12012 (Flacon 1ltr) 12013 (Jerrycan 5ltr) 

Multi cleaner 
Krachtige, universele reiniger voor het streeploos reinigen van 
dekken, vloeren, de natte ruimte en de kombuis.
Artikel nummer: 12014 (Trigger 500ml) 12015 (Jerrycan 5ltr) 

Stainless steel cleaner
Corrosiewerende spray voor het reinigen en beschermen van 
onderdelen van roestvast staal. 
Artikel nummer: 12016 (Spuitbus 400ml)  

Glassclean
reiniger voor het streeploos reinigen van ramen, spiegels en 
andere gladde oppervlakken. 
Artikel nummer: 12017 (Trigger 500ml) 

ProDUCten


