
TELJESKÖRŰ FELÜLETVÉDELEM A HAJÓZÁSBAN



Hajótulajdonosként, kapitányként vagy akár hajózással kap-

csolatos cégvezetőként Ön is tudja, hogy a jól karbantartott és

védett felületek nem csak jobban néznek ki, hanem jelentős

megtakarítást jelentenekaszükségszerűkarbantartásoksorán is.

A jó és hatékony megoldás megtalálása azonban nem könnyű.

A Gtechniq elhivatott fejlesztőinek köszönhetően kínálatunkban csak olyan

megoldásokat talál, melyek a piac legjobb termékeit is felülmúlják. Ez azt

is jelenti, hogy mi nem kínálunk általános waxokat, tisztítószereket és poli-

mereket. Ehelyett olyan termékmegoldásokat biztosítunk, melyek a felület-

védelem csúcsát jelentik, a legkorszerűbb kémiai technológiákra alapulva.

Óceánjaink és tengeri környezetünk egészsége rendkívül fontos, ezért

a Gtechniq büszke arra, hogy támogatja a Blue Marine Alapítványt.

A Blue küldetése az óceánok egészségének helyreállítása a túlhalászás,

a világ egyik legnagyobb környezeti problémája megoldásával.

A Blue víziója az egészséges óceán megteremtése, mindenki számára.

Elkötelezettek a tengeri rezervátumok létrehozása, a létfontosságú élőhe-

lyek helyreállítása és a fenntartható halászat modelljeinek kialakítása mel-

lett. Küldetésük, hogy 2030-ra a világ óceánjainak legalább 30%-a hatékony

védelem alatt álljon, a további 70%-át pedig felelős módon kezeljék.

EGYSZERŰ ALKALMAZÁSKERÁMIA BEVONATOKNANOTECHNOLÓGIA



Bevonatok

A Top Kerámia Bevonat páratlan szennyeződés taszító
képességgel rendelkezik, mindemellett fényt és tökéletes
megjelenést biztosítva a kezelt felületeknek. Rendkívül erős
antisztatikus hatása segít megőrizni a felületek tisztaságát,
továbbá erős UV szűrő tulajdonságának köszönhetően lassítja
az idő előtti fakulást. A Top Kerámia Bevonat hosszan tartó
kémiai kötést alakít ki a hajó gelcoat vagy topcoat felületével,
de alkalmazható az előzetesen felhordott Base Kerámia
Bevonat további rétegeként is.

Kerámia Bevonat - Top
Kiszerelés: 50ml 250ml

A Base Kerámia Bevonat egy rendkívül kemény és tartós
védőréteget képez a kezelt felületen. Ennek köszönhetően
hatékonyan előzi meg a mosás során sokszor keletkező
kisebb, körkörös karcolásokat. A gelcoat funkcionális
részévé válik és megőrzi a felület fényességét.

Kerámia Bevonat - Base
Kiszerelés: 50ml 250ml

A Kerámia Gyorsbevonat egy magasfényű, 100%-ban optikailag
tiszta, sárgulásmentes és UV álló bevonat, mely nem kenéssel
kerül felhordásra. A bevonat akár hat hónapon át tartó, víz és
szennyeződéstaszító hatást biztosít.
Egyszerű a felhordása, megvédi a felületeket az oxidálódástól
és megakadályozza a nehezen eltávolítható foltok keletkezését.
A gyorsbevonat kötést képez a gelcoat vagy topcoat felülettel
és bármelyik más Gtechniq Marine termékkel is kompatibilis.

Kerámia Gyorsbevonat
Kiszerelés: 500ml 5L

Az egyszerűen a locsolócsőre csatlakoztatható Kerámia Bevonat
adalék gyors és egyszerű módja a hajó fényes felületeinek
megvédésére és egyszerű tisztításának elősegítésére.
Az optikailag tiszta, sárgulásmentes és UV védő bevonat kötést
képez bármely szilárd felülettel mint pl. gelcoat, topcoat,
üveg, fém, kerámia vagy plexi. Egyszerűen a locsolócsőre
csatlakoztatható és így minden mosás alkalmával használható.
Egy kezelés akár három hónap védelmet biztosít.

Rinse-on Kerámia Bevonat
Kiszerelés: 500ml



Karbantartás

Multi-Stage Polírpaszta

A tradicionális polírpaszták a felületet ledörzsölik, ezzel
szemben a Multi-Stage Polírpaszta olyan nano részecskéket
tartalmaz, melyek nem károsítják a hajó gelcoat vagy topcoat
felületét. A különböző fokozatú polírpaszták egymást követő
használata helyett a Multi-Stage Polírpaszta egyben elvégzi
a feladatot, így jelentős időt takaríthat meg és a kétszer
gyorsabb munka eredménye egy kápráztatóan magasfényű,
hibátlan felület lesz.

A Marine Felület Előkészítő eltávolítja az összes
polírmaradványt, annak érdekében, hogy a bevonatok
a lehető legnagyobb mértékben alakíthassanak kémiai
kötést a felülettel.

A Marine Felület Előkészítő tiszta alkoholok és oldószerek
keveréke, amelyek a polírmaradványok eltávolítására és
feloldására szolgálnak, így 100% -ban szennyeződésmentes
felületet hagy maga után.

Felület Előkészítő
Kiszerelés: 500ml 5L

Az UV elnyelő adalékkal ellátott hajósamponunk kimondottan
úgy lett kifejlesztve, hogy minden Gtechniq bevonattal
tökéletesen működjön, mindemellett száz százalékban
biológiailag lebomló, környezetbarát anyag.
A hajósampon habosodásával fellazítja a felületeken lerakódott
szennyeződéseket, így az karcolásmentesen eltávolítható,
megőrizve a felület maximális fényességét.

Hígítási aránya 1:200 (0,5%), ami azt jelenti, hogy az átlagos
samponokhoz viszonyítva, a megszokott arány töredékét
szükséges csak alkalmazni.

UV Hajósampon

Kiszerelés: 500ml 5L

Kiszerelés: 500ml 5L



Karbantartás

Textil és Bőr

Szövet Impregnáló BevonatBelső Tisztító
Kiszerelés: 500ml 5L Kiszerelés: 500ml 5L

Bármilyen szilárd vagy puha felületen alkalmazható,
beleértve bőr, Alcantara valamint szintetikus és
természetes mikroszálas felületeket, de akár a Bimini
tisztítására is tökéletesen alkalmas..

A Szövet Impregnáló Bevonat védelmet nyújt mindenféle
textiliának a penész és a mindennapi foltokkal szemben.
A rendkívül tartós víz és UV álló felépítése úgy kötődik
a szövethez, hogy annak lélegzőképességét és természetes
érzését nem befolyásolja. Ideális vízálló ruházat, vitorlák,
napellenzők és belső szövet felületek víztaszító kezelésére.
A termék teljesen környezetbarát technológián alapul és nem
tartalmaz fluorocarbont.

Vízfolt Eltávolító
Kiszerelés: 500ml 5L

A Vízfolt Eltávolító egy koncentrátum, mely a hajó bármely
felületén alkalmazható. Sós vagy édesvíz okozta vízfoltok
eltávolítására is alkalmas. Fényes vagy matt felületeken
egyaránt használható és nem távolítja el az esetlegesen
korábban felhordott wax és egyéb bevonatokat. A használatra
kész kiszerelés a legmakacsabb vízfoltokat is eltünteti.



Üveg és Plexi

Üveg és Fém

Antisztatikus Üvegtisztító

A Gtechniq Antisztatikus Üvegtisztító egy olyan formula, amely
kizárólag a tökéletes végeredményre összpontosít.
Az összes összetevőt, amely az elkenődés látszatát okozhatja,
mint például az illatanyagok és az olcsó oldószereket teljesen
elhagytuk, így biztosítva az erős tisztító hatást. Mindemellett a
használat során pozitív töltés keletkezik az üvegen, amely segíti
a por és egyéb szennyeződések taszítását.

Fémfelület Ápoló

Egyszerűen és biztonságosan állítja vissza a fém fényét.
Használható acél, sárgaréz, réz, alumínium, arany, ezüst és
más nemesfém felületeken is. Mivel nem tartalmaz ammóniát,
erős vegyszereket és koptató anyagokat, az ápolószer
kifogástalan megjelenést és fényt ad a kezelt felületeknek.

Kiszerelés: 250mlKiszerelés: 500ml 5L

Nanotechnológiás Üvegtisztító
Kiszerelés: 250ml

Üveg és Plexi felületeken alkalmazható, vízbázisú tisztítószer,
mely nano részecskéket és citromsavat tartalmaz
a karcolásmentes végeredmény érdekében.
Eltávolítja a szennyeződéseket valamint a vízfoltokat és
tökéletesen tiszta hatást biztosít.

Az Üveg és Plexi Bevonat jelentősen csökkenti az üveg és plexi
felszínének felületi energiáját, így a víz apró cseppekre bomlik,
melyek leszaladnak a bevonatolt elemekről.
Ezáltal jobb átláthatóságot biztosít, mert a víz gyorsan elfolyik
a felületről és egyben kevesebb víz marad az üveg vagy plexi
felszínén, ami vízfoltokat hagyna.

Üveg és Plexi Bevonat
Kiszerelés: 250ml



Kiegészítők

HotSwap Cutting Pad Polírkorong

- A védjegyzett középpontosító rendszer kiküszöböli
a rezgést

- 100%-os természetes gyapjú 4 rétegben
- Kompatibilis minden 6”/150mm felfogató tárcsához

HotSwap Medium Polírkorong

- A védjegyzett középpontosító rendszer kiküszöböli
a rezgést

- Extra porózus, medium cut, szivacs polírozó korong
- Kompatibilis minden 6”/150mm felfogató tárcsához

HotSwap Finish Polírkorong

- A védjegyzett középpontosító rendszer kiküszöböli
a rezgést

- Extra porózus, szivacs polírozó korong
- Kompatibilis minden 6”/150mm felfogató tárcsához

HotSwap Felfogató Tárcsa

- 6”/150mm tárcsa HotSwap korongokhoz
- Flexibilis szélek a biztonságosabb polírozáshoz
- 14mm-es menetméret

Mikroszálas Mosókesztyű

Alacsony súrlódásának köszönhetően minimalizálja
a körkörös karcok kialakulását és nagyszerűen siklik a felületen.
Mindemellett nagy mennyiségű mosóoldatot képes magában
tárolni belső szivacsmagjának köszönhetően. Ez a Mikroszálas
Mosókesztyű a tisztítás nélkülözhetetlen terméke.

MF4 Mikroszálas Gyémántkendő

A Gtechniq speciális szárítókendője jelentősen több
vizet képes felszívni és magában tartani a mindennapos
szárítókendőkhöz képest, vízfelszívó magrétegének
köszönhetően. A tökéletesen száraz felületek biztosításának
egyértelmű kelléke.

MF1 ZeroR Mikroszálas Törlőkendő

A 40x40cm nagyságú, magas poliamid tartalommal
rendelkező Gtechniq ZeroR Mikroszálas Törlőkendő
tökéletes eszköze a különböző ápoló anyagok feleslegének
eltávolításának a kezelt magasfényű felületekről.
A 30%-os poliamid tartalom (az általános törlőkendők
10%-ot tartalmaznak) és a mikroszálak különleges
felépítése rendkívüli hatékonyságot és lágyságot biztosít
a törlőkendőnek
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