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Ενϊ ο ςυγγραφζασ και εκδότθσ του παρόντοσ εγχειριδίου ζχουν καταβάλει εφλογεσ προςπάκειεσ για
να εξαςφαλιςτεί θ ακρίβεια και θ επικαιρότθτα των πλθροφοριϊν του παρόντοσ, ο ςυγγραφζασ και
εκδότθσ δεν αναλαμβάνει καμία ευκφνθ όςον αφορά τισ απϊλειεσ ι ηθμιζσ που προκλικθκαν, ι
κεωρείται ότι προκλικθκαν, από οποιαδιποτε εξάρτθςθ από τισ πλθροφορίεσ που περιζχονται ςτο
παρόν και αποποιοφνται όλεσ τισ εγγυιςεισ εκπεφραςμζνεσ ι και ςυνεπαγόμενεσ, ωσ προσ τθν
ακρίβεια ι τθν αξιοπιςτία των εν λόγω πλθροφοριϊν. Ο εκδότθσ και ςυγγραφζασ δεν κάνει καμία
διλωςθ ι εγγφθςθ ςε ςχζςθ με τθν ακρίβεια ι τθν πλθρότθτα του περιεχομζνου αυτισ τθσ εργαςίασ
και ςυγκεκριμζνα αποποιοφνται όλεσ τισ εγγυιςεισ. Οι ςυμβουλζσ και οι πλθροφορίεσ που
περιζχονται ςτο παρόν μπορεί να μθν είναι κατάλλθλεσ για κάκε περίςταςθ. Είναι ευκφνθ του
αναγνϊςτθ για να εξαςφαλιςτεί ότι είναι ακόλουκεσ ςε όλεσ τισ τοπικζσ, περιφερειακζσ και εκνικζσ
νομοκεςίεσ.
Αυτι θ ζκδοςθ ζχει ςχεδιαςτεί για να παρζχουν ακριβείσ και ζγκυρεσ πλθροφορίεσ ςε ςχζςθ με το
κζμα που καλφπτει. Ραρζχεται με τθν προχπόκεςθ ότι οφτε ο ςυγγραφζασ ι ο εκδότθσ
δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι επαγγελματικϊν υπθρεςιϊν και τζτοιεσ υπθρεςίεσ, εφόςον
απαιτοφνται, πρζπει να ηθτοφνται από τον αρμόδιο εμπειρογνϊμονα. Τα αποτελζςματα μπορεί να
ποικίλουν και εξαρτϊνται από πολλοφσ παράγοντεσ.
 Yellow Dolphin Ltd
Gweedore House, Kells Road, Kilkenny, Ireland
Phone +353 87 95 11 345 • Email info@boatbuddy.net

Boat Buddy φςτθμα Κακαριςμοφ –
Ο Επαγγελματικόσ Σρόποσ για να Κακαρίςετε το κάφοσ
ςασ
Το σύστημα καθαρισμού Boat Buddy έχει σχεδιαστεί για να καθαρίσει και να προστατεύσει το σκάφος σας
χρησιμοποιώντας ένα σύστημα ακολουθίας αντί για την τυχαία εφαρμογή των διαφόρων προϊόντων καθαρισμού, με την
ελπίδα να επιτευχθούν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και
ακολουθήστε τις οδηγίες για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος Boat Buddy.

T

ο πρϊτο τμιμα του εγχειριδίου κα ςασ δϊςει μια επιςκόπθςθ τθσ ςειράσ προϊόντων Boat
Buddy, κάκε προϊόν τι ζχει ςχεδιαςτεί να κάνει και μια γενικι περιγραφι του τφπου
βρωμιάσ και λεκζδων κάκε προϊόν κα αφαιρζςει. Είναι ςθμαντικό ότι ζχετε μια ςαφι ιδζα
του ςυςτιματοσ και τθσ μεκόδου χριςθσ πριν από τθν ζναρξθ εργαςιϊν για το ςκάφοσ ςασ.

Boat Buddy Συμβουλές:

Αυτζσ είναι οι ςυμβουλζσ από τθ Boat Buddy για να ςασ βοθκιςει να
επιτφχετε τα καλφτερα δυνατά αποτελζςματα από το προϊόν μασ. Οι ςυμβουλζσ που αναφζρονται
εδϊ μπορεί να κάνει τθ διαφορά μεταξφ επίτευξθ ενόσ επαγγελματικοφ κακαρό ι απλά ζνα μζςο
αποτζλεςμα με μια πολφ ςκλθρι δουλειά! Δϊςτε ιδιαίτερθ προςοχι ςτισ ςυμβουλζσ Boat Buddy!
Boat Buddy Warnings:

Ρρόκειται για προειδοποιιςεισ από τθ Boat Buddy για να ςασ βοθκιςει να
αποφφγετε, όπου είναι δυνατόν να προκαλζςετε ηθμιζσ ςτο ςκάφοσ ςασ. Ραρακαλϊ δϊςτε ιδιαίτερθ
προςοχι ςτισ προειδοποιιςεισ Boat Buddy! Αυτό δεν αποτελεί εξαντλθτικό κατάλογο και εναπόκειται
ςε κάκε άτομο να γνωρίηει τουσ κινδφνουσ που ςυνδζονται με τθ διατιρθςθ του ςκάφουσ τουσ.

Γκάμα Προϊόντων
Η πλιρθσ γκάμα Boat Buddy αποτελείται από οκτϊ προϊόντα, τρία εκ των οποίων αποτελοφν το
μοναδικό ςφςτθμα κακαριςμοφ Boat Buddy . Υπάρχει το Μοναδικό ςφςτθμα κακαριςμοφBoat Buddy
3 ςταδίων το οποίο ςτθ ςυνζχεια ςυμπλθρϊνεται με πζντε επιπλζον προϊόντα τα οποία είτε
προορίηονται για τθν αντιμετϊπιςθ ςυγκεκριμζνων ηθτθμάτων κακαριςμοφ ι να προςφζρουν
κακαριςμό ςυντιρθςθσ, χωρίσ να αναιρείται θ διαδικαςία κακαριςμοφ των 3 ςταδίων ι αυτά τα
επιπρόςκετα προϊόντα μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν ωσ αυτόνομα προϊόντα για επίτευξθ εξαιρετικϊν
αποτελεςμάτων.

Boat Buddy Γκάμα Προϊόντων
Boat Buddy All Over Boat Wash
Το Boat Buddy All Over Boat Wash ζχει ςχεδιαςτεί για να κακαρίηει όλεσ τισ
εξωτερικζσ επιφάνειεσ του ςκάφουσ ςασ. Θα αφαιρζςει τθν επιφάνεια χρϊςθσ
όπωσ θ αικάλθ, λάδι, γράςο, κερί, παλιό βερνίκι, ατμοςφαιρικό ρφπο, βρφα και
άλγθ και γενικοφσ επιφανειακοφσ λεκζδεσ. Είναι εξαιρετικά ςυμπυκνωμζνο,
ζτςι ακόμα και λίγθ ποςότθτα κακαρίηει ςε μεγάλο βακμό, ωςτόςο μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί ςε ιςχυρότερθ αραιϊςεισ ι ςκζτο για τισ πολφ βρϊμικεσ
περιοχζσ.

Boat Buddy Gelcoat Stain Remover
Boat Buddy Gelcoat Stain Remover ζχει ςχεδιαςτεί για να εξουδετερϊνει
απαλά, να απορροφά και να αφαιρεί βακιά ριηωμζνουσ λεκζδεσ όπωσ
κίτρινουσ / καφζ λεκζδεσ ςτθν ίςαλο γραμμι, λεκζδεσ από ςκουριά, λεκζδεσ
από μεταλλικά εξαρτιματα, λεκζδεσ από περιττϊματα πτθνϊν και γενικά
λεκζδεσ που ζχουν διειςδφςει βακφτερα μζςα ςτθν επιφάνεια του ςκάφουσ.
Το Buddy Marine Gelcoat Stain Remover αντιμετωπίηει αυτοφσ τουσ λεκζδεσ
που είναι ςυχνά πιο δφςκολο να αφαιρεκοφν χωρίσ τθ χριςθ λειαντικϊν ι
άλλων μεκόδων που μποροφν να βλάψουν τθν επιφάνεια του ςκάφουσ.

Boat Buddy Premium Boat Wax
Boat Buddy Premium Boat Wax ζχει ςχεδιαςτεί για να ενιςχφςει αυτι τθν
γυαλιςτερι λάμψθ ςτθν επιφάνεια και να προςτατεφςει τθν επιφάνεια,
ςφραγίηοντάσ τθν, ςυνεπϊσ, εμποδίηοντασ τθν περαιτζρω επίκεςθ από
βρωμιά, UV και δραςτικζσ χθμικζσ ουςίεσ που υπάρχουν ςτθν ατμόςφαιρα.
Το Boat Buddy Premium Boat Wax κα το επιτφχει αυτό με μόλισ μία πολφ
απλι κίνθςθ. Πχι πια πονεμζνα χζρια και μφεσ, απλά ςκουπίςτε και γυαλίςτε
απαλά. Κακϊσ το Boat Buddy Marine Premium Boat Wax δεν περιζχει ςκλθρά
λειαντικά, επιφζρει ζνα γυαλιςτερό φινίριςμα χωρίσ οποιαδιποτε ηθμία ςτθν
επιφάνεια. Το Boat Buddy Marine Premium Boat Wax περιζχει υψθλισ ποιότθτασ φίλτρα UV για να
κρατάει μακριά τισ επιβλαβείσ ακτίνεσ του ιλιου, από το να οξειδϊνουν το gelcoat ςασ και να κάνουν
τθν επιφάνεια να μοιάηει με κιμωλία, με ματ εμφάνιςθ. Ρροορίηεται για χριςθ ςε ςκάφθ με Gel Coat
ςε
καλι
κατάςταςθ.

Boat Buddy Premium Boat Polish with Wax
Boat Buddy Premium Boat Polish with Wax είναι ζνα ιςχυρό πρωτοπόρο προϊόν
"ανακαίνιςθσ" καμπϊν και ξεκωριαςμζνων επιφανειϊν από fiberglass ι
βαμμζνων επιφανειϊν που ζχουν χάςει τθ λάμψθ τουσ και τθ βακιά εμφάνιςθ
γυαλάδα. Το Boat Buddy Premium Boat Polish with Wax επαναφζρει απαλά τθν
επιφάνεια και παρζχει προςταςία από τθν περαιτζρω επίκεςθ από βρωμιά, UV
και δραςτικζσ χθμικζσ ουςίεσ που υπάρχουν ςτθν ατμόςφαιρα. Το Boat Buddy
Premium Boat Polish with Wax κα το επιτφχει αυτό ςε μόλισ μία πολφ απλι
κίνθςθ. Απλά εφαρμόςτε το ςτθν καμπι επιφάνεια τρίψτε ελαφρά με κυκλικζσ
κινιςεισ μζχρι θ γυαλάδα αποκαταςτακεί και ςτθ ςυνζχεια γυαλίςτε με ζνα
κακαρό πανί από μικροΐνεσ. Το Boat Buddy Premium Boat Polish with Wax
περιζχει επίςθσ υψθλισ ποιότθτασ φίλτρα UV για να κρατιςει μακριά τισ
επιβλαβείσ ακτίνεσ του ιλιου και να αποτρζψει τισ ςκλθρζσ καιρικζσ ςυνκικεσ από το να
οξειδϊνουν το gelcoat ςασ, κάνοντασ τθν επιφάνειά να ζχει ματ εμφάνιςθ και υφι κιμωλίασ. Το
Boat Buddy Premium Boat Polish with Wax ζχει ςχεδιαςτεί για χριςθ με το χζρι ι με μθχάνθμα. Σε
παλιζσ ξεκωριαςμζνεσ επιφάνειεσ fiberglass απλά να αντικαταςτιςτε το Boat Buddy Premium Boat
Wax με το Boat Buddy Marine Premium Boat Polish with Wax για να ζχετε ζνα "νζο φινίριςμα" .

Boat Buddy Boat Wash with Wax
Το Boat Buddy Boat Wash with Wax ζχει ςχεδιαςτεί ωσ ζνα αυτόνομο προϊόν για να βοθκιςει ςτθ
ςυντιρθςθ του ςκάφουσ ςασ. Μόλισ το ςκάφοσ ςασ ζχει κακαριςτεί
χρθςιμοποιϊντασ το ςφςτθμα κακαριςμοφ 3 ςταδίων μασ είναι ςθμαντικό να
διατθριςουμε αυτι τθν προςταςία και τθν εμφάνιςθ ςε όλθ τθ ςεηόν. Με τθν
προςκικθ μιασ μικρισ ποςότθτασ Boat Buddy Wash with Wax ςε ζνα κουβά με
νερό και πλζνοντασ το ςκάφοσ ςασ ςε μθνιαία βάςθ, ι ακόμα καλφτερα, ανά
δεκαπενκιμερο, κα διατθριςει μια γυαλιςτερι επιφάνεια. Το Boat Buddy
Wash with Wax περιζχει πρόςκετα ςυςτατικά ςφράγιςθσ που κακαρίηουν
απαλά και προςτατεφουν το ςκάφοσ ςασ από περαιτζρω αποχρωματιςμοφσ και
λεκζδεσ. Σε αντίκεςθ με τα περιςςότερα άλλα προϊόντα πλφςθσ του ςκάφοσ, το
Boat Buddy Wash with Wax δεν κα αφαιρζςει τθν υπάρχουςα επιφάνεια το
Boat Buddy Premium Boat Wax, αλλά κα τθν ενιςχφςει, κρατϊντασ το ςκάφοσ ςασ προςτατευμζνο
πλιρωσ από τα ςτοιχεία.

Boat Buddy Interior Cleaner and Deodouriser
Το Boat Buddy Interior Cleaner and Deodouriser ζχει ςχεδιαςτεί για να κακαρίηει
το εςωτερικό του ςκάφουσ ςεντίνεσ, ντουλάπια, τουαλζτεσ και το μαγειρείο. Με
βάςθ αρϊματα εςπεριδοειδϊν, το Boat Buddy Interior Cleaner and Deodouriser
κα κακαρίςει όλουσ αυτοφσ τουσ τομείσ γριγορα & αποτελεςματικά, αφινοντασ
ζνα ευχάριςτο άρωμα. Αςφαλζσ για χριςθ ςε ξφλο, μζταλλο και fiberglass και
περιβαλλοντικά ελεγμζνο, μπορείτε να το χρθςιμοποιιςετε για κακαριςμό των
ςεντινϊν χρθςιμοποιϊντασ τθν αντλία τθσ ςεντίνασ.

Boat Buddy Sail & Cover Cleaner
Boat Buddy Sail & Cover Cleaner ζχει ςχεδιαςτεί για να διαλφςει απαλά τθ
βιομθχανικι ρφπανςθ, καπνιά, λάδι, γράςο και δραςτικζσ χθμικζσ ουςίεσ από τθν
ατμόςφαιρα που όχι μόνο προςβάλλουν τισ ςτερεζσ επιφάνειεσ του ςκάφουσ, αλλά
επίςθσ πανιά, καλφμματα, κακίςματα βινυλίου και άλλα μαλακά ζπιπλα, αφινοντασ
τουσ κακαρά ςαν καινοφρια. Εξαιρετικι δφναμθ κακαριςμοφ όταν χρθςιμοποιείται
με ηεςτό ι κρφο νερό. Το Boat Buddy Sail & Cover Cleaner είναι αςφαλζσ για χριςθ
ςε όλεσ τισ επιφάνειεσ που πλζνονται με νερό.

Boat Buddy Marine RIB Tube Cleaner
Boat Buddy Marine RIB Tube Cleaner ζχει ςχεδιαςτεί ειδικά για να απομακρφνει αβίαςτα και
αποτελεςματικά τθ βρωμιά, το πετρζλαιο, το γράςο και γενικά λεκζδεσ από υφάςματα
φουςκωτϊν, Hypalon ι PVC, με πραγματικά εντυπωςιακά αποτελζςματα. Μπορεί επίςθσ να
χρθςιμοποιθκεί ςε φουςκωτζσ καταςκευζσ, φτερά, ςθμαδοφρεσ, καλφμματα PVC και κακίςματα
βινυλίου. Το Boat Buddy Marine RIB Tube Cleaner, το οποίο επίςθσ περιζχει ζνα μοναδικό υγρό
μζςο ςτεγανοποίθςθσ, ςφραγίηει τθν επιφάνεια για να βοθκιςει ςτθν προςταςία ζναντι
μελλοντικϊν λεκζδων. Πντασ περιβαλλοντικά υπεφκυνο και βιοδιαςπϊμενο, μπορείτε να πλφνετε
τα φουςκωτά ςασ ςκάφθ ςτο νερό χωρίσ φόβο καταςτροφισ του περιβάλλοντοσ. Ιδιαίτερα
αποτελεςματικό όταν χρθςιμοποιείται είτε με αλμυρό ι γλυκό νερό. Ρολφ ςυμπυκνωμζνο προϊόν,
ϊςτε μα λίγθ ποςότθτα να καλφπτετε μεγάλο εμβαδό.
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Boat Buddy φςτθμα Κακαριςμοφ – Οδθγίεσ Χριςθσ

T

ο Σφςτθμα Κακαριςμοφ Boat Buddy αποτελοφμενο από μία αλλθλουχία προϊόντων, θ οποία όταν
ακολουκείτε εξαςφαλίηει τα καλφτερα αποτελζςματα/ οφζλθ από τα προϊόντα Σκάφοσ Buddy. Το
βαςικό ςφςτθμα Boat Buddy λειτουργεί ςε 3 ςτάδια για να κακαρίςει και να προςτατεφςει το
ςκάφοσ ςασ και να γίνει ξανά "ςαν νζα". Τα 3 ςτάδια που ςαφϊσ αναφζρονται παρακάτω, κα πρζπει να
ακολουκθκοφν ακριβϊσ για άριςτα αποτελζςματα.
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To Boat Buddy Σύστημα Καθαρισμού 3 Σταδίων είναι αρκετά μοναδικό ςτο ότι ςασ προςφζρει ζνα

πλιρεσ ςφςτθμα για τον κακαριςμό και τθν προςταςία του ςκάφουσ ςασ. Τα 3 ςτάδια τα οποία
περιγράφονται ςτο Σχιμα 1 παραπάνω ζχουν ςχεδιαςτεί προςεκτικά ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ ςωςτι
αλλθλουχία κακαριςμοφ και ότι τα αποτελζςματα που κα επιτευχκοφν ακολουκϊντασ αυτιν τθν
αλλθλουχία να είναι εξαιρετικά. Το κλειδί τθσ επιτυχίασ είναι να ακολουκείτε το ςφςτθμα, δίνοντασ ςτα
προϊόντα τθν ςωςτι ποςότθτα του χρόνου να κάνουν "τα μαγικά τουσ" - με τα προϊόντα Boat Buddy το
μυςτικό είναι να κακίςετε πίςω και να αφιςετε τα προϊόντα να κάνουν όλθ τθ ςκλθρι δουλειά, είναι
πραγματικά τόςο απλό.

Βιμα 1 – Boat Buddy All Over Boat Wash
κοπόσ: Δίνουμε πλθροφορίεσ ςχετικά με τον τρόπο εφαρμογισ του Boat Buddy All Over Boat Wash
1.0

Εξοπλισμός & Υλικά

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.0

Κουβάσ
Σφουγγάρι
Νερό
Σωλινα
Μαλακι βοφρτςα (που να μθν γδζρνει τθν επιφάνεια)

Διαδικασία

2.1

Διαλφςτε 100ml (μιςό φλιτηάνι) ςκζτο Boat Buddy All Over Boat Wash μζςα ςε ζνα
κουβά και προςκζςτε 5 λίτρα ηεςτό, αν δεν υπάρχει ηεςτό νερό βάλτε κρφο νερό. Σε
πολφ βρϊμικα ςθμεία βάλτε διπλι δόςθ του προϊόντοσ.

2.2

Ξεκινιςτε από το υψθλότερο ςθμείο του ςκάφουσ, και ςυνεχίςτε δουλεφοντασ προσ τα
κάτω παίρνοντασ τθ βρωμιά μαηί ςασ.

Boat Buddy Tip: Δεν υπάρχει κανζνασ λόγοσ να ξεκινιςετε από τα χαμθλά ςθμεία & ςτθ
ςυνζχεια θ βρωμιά από τα πάνω ςθμεία, να πζφτει χαμθλά όπου ζχετε ιδθ κακαρίςει

2.3

Χρθςιμοποιϊντασ ζνα ςφουγγάρι απλϊςτε το διάλυμα πάνω ςτθν επιφάνεια του
ςκάφουσ , προςζχοντασ να καλφψετε όλεσ τισ περιοχζσ του ςκάφουσ με τθν ίδια
ποςότθτα. Το πιο ςθμαντικό είναι να δϊςετε ςτο Boat Buddy All Over Boat Wash χρόνο
να δράςει.

2.4

Μόλισ καλφψετε μία περιοχι περίπου 5- 6 m2, πθγαίνετε πίςω και με ζνα ςφουγγάρι (ι
μαλακι βοφρτςα) τρίψτε δυνατά τθν επιφάνεια και μετά ξεπλφνετε ενδελεχϊσ . Αν
κάνετε αυτι τθν εργαςία ςε μζρα που ζχει ιλιο και ηζςτθ, τότε καλφψτε αρχικά
μικρότερο εμβαδό από 5-6 m2, ϊςτε να αποφφγετε το διάλυμα να ςτεγνϊςει πάνω
ςτθν επιφάνεια, κακϊσ τότε κα πρζπει να επαναλάβετε τθ διαδικαςία για να
αφαιρζςετε το προϊόν που ςτζγνωςε.

2.5

Ζτςι τϊρα θ επιφανειακι βρωμιά ζχει φφγει από το ςκάφοσ, αφινοντασ από κάτω να
φαίνονται μόνο πολφ επίμονοι λεκζδεσ. Επιβεβαιϊςτε ότι θ επιφάνεια ζχει ξεπλυκεί
ενδελεχϊσ και ότι ζχουν φφγει πλιρωσ θ επιφανειακι βρωμιά και το κακαριςτικό.
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2.6

Συνεχίςτε κακαρίηοντασ το ςκάφοσ ανά τμιματα. Μπορεί να χρειαςτεί να
χρθςιμοποιιςετε το προϊόν ςκζτο ςε ςθμεία που ζχουν πολφ ςυγκεντρωμζνθ βρωμιά
όπωσ είναι θ εξάτμιςθ και οι ζξοδοι των ςεντινϊν. Μθν ανθςυχείτε αν όλθ θ βρωμιά και
οι λεκζδεσ δεν φφγουν ςε αυτό το ςτάδιο, κακϊσ αυτό είναι μόνο το πρϊτο μζροσ τθσ
διαδικαςίασ.

2.7

Ράνω ςε επίμονα ςθμάδια, εφαρμόςτε το προϊόν ςκζτο, αφιςτε το να δράςει για
μερικά λεπτά και μετά τρίψτε με μία μαλακι βοφρτςα. Αυτό κα πρζπει να ζχει
αφαιρζςει το μεγαλφτερο μζροσ από τα ςθμάδια βρωμιάσ, ειδικά αυτά που οφείλονται
ςε γδαρςίματα από τα μπαλόνια και ςθμάδια από μαφρεσ ςόλεσ παπουτςιϊν

Boat Buddy Tip: Αν κακαρίηετε περιοχζσ με αντιολιςκθτικό ανάγλυφο ι περιοχζσ με
πολλά βρφα ι άλγθ κα βοθκιςει να τισ τρίψετε με μία ειδικι βοφρτςα χειρόσ για
κατάςτρωμα, ϊςτε το προϊόν να ειςχωριςει μζςα & να κακαρίςει βακιά, ειδικά
γφρω από εξαρτιματα όπου ςυγκεντρϊνεται βρωμιά.

Τϊρα είςτε ζτοιμοι να προχωριςετε ςτο ςτάδιο 2.

Είναι εξαιρετικά ςθμαντικό να δϊςετε ςτο προϊόν λίγα λεπτά να δράςει χωρίσ να το
ςκουπίςετε προκειμζνου να διαλφςει αποτελεςματικά τθ βρωμιά.
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Βιμα 2 – Boat Buddy Gelcoat Stain Remover
κοπόσ: Να δϊςουμε πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εφαρμογι του Boat Buddy Gelcoat Stain Remover
ϊςτε να αφαιρζςουμε τον επόμενο τφπο λεκζδων; ςκουριά που προζρχεται από εξαρτιματα &
πϊματα, κίτρινουσ / καφζ λεκζδεσ ςτθν ίςαλο γραμμι, λεκζδεσ από περιττϊματα πουλιϊν και βακιά
ριηωμζνθ βρωμιά από τθ γενικι ατμοςφαιρικι ρφπανςθ.
1.0

Εξοπλισμός & Υλικά

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.0

Κουβάσ
Ρινζλο βαψίματοσ
Σφουγγάρι
Σωλινα
Νερό

Διαδικασία

2.1 Βάλτε ζνα φλιτηάνι Boat Buddy Gelcoat Stain Remover μζςα ςε ζνα κακαρό κουβά ι άλλο
δοχείο αφοφ βεβαιωκείτε ότι ο κουβάσ είναι ςτεγνόσ εςωτερικά, κακϊσ θ παρουςία ακόμα
και μικρισ ποςότθτασ νεροφ κα διαλυκεί μζςα ςτο προϊόν και κα το κάνει λιγότερο
αποτελεςματικό.
2.2 Εφαρμόςτε το Boat Buddy Gelcoat Stain Remover πάνω ςτισ περιοχζσ που ζχουν λεκζδεσ
χρθςιμοποιϊντασ ζνα μικρό πινζλο. Για μεγάλεσ περιοχζσ ι για ολόκλθρεσ γάςτρεσ που
ζιναι βακιά λεκιαςμζνεσ μπορεί να είναι απαραίτθτο να καλφψετε όλθ τθ γάςτρα με ζνα
μεγάλο πινζλο. Κακαρίηοντασ μόνο ζνα μικρό ςθμείο του ςκάφουσ, κα φαίνεται ζνα πολφ
κακαρό ςθμείο, να ξεχωρίηει από όλθ τθν υπόλοιπθ επιφάνεια που κα φαίνεται βρϊμικθ.
Για να αποφφγετε να ζχετε "κακαρά ςθμεία", χρθςιμοποιιςτε το Βοat Buddy Gelcoat Stain
Remover ςε όλθ τθν επιφάνεια

Boat Buddy Tip: Καλφψτε το μεταλλικό μζροσ του πινζλου με κολλθτικι ταινία για να
μθν ξφςει κατά λάκοσ τθν επιφάνεια του ςκάφουσ. Σο Boat Buddy Gel Coat Stain
Remover κα κακαρίςει & κα αποκαταςτιςει τα ςκουριαςμζνα εξαρτιματα από
ανοξείδωτο χάλυβα
2.3 Αφιςτε το κακαριςτικό να δράςει για τουλάχιςτον 30 λεπτά, περιςςότερο ςε κρφο καιρό ι
ςε πολφ βακιοφσ λεκζδεσ και ςτθ ςυνζχεια ξεπλφνετε με κακαρό νερό και ςφουγγάρι. Είναι
ηωτικισ ςθμαςίασ να δϊςετε "χρόνο" ςτο κακαριςτικό να εξουδετερϊςει απαλά τουσ
λεκζδεσ και να τουσ απορροφιςει, ΜΗΝ βιάηεςτε κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, εν
ανάγκθ αςχολθκείτε με κάτι άλλο μζχρι να δράςει το προϊόν! Σε επίμονουσ λεκζδεσ
εφαρμόςτε ξανά Boat Buddy Gelcoat Stain Remover. Ξεπλφνετε καλά τθν επιφάνεια με
ςφουγγάρι και νερό. Το ςκάφοσ πλζον είναι όμορφο & κακαρό και πάμε ςτο βιμα 3

Boat Buddy Tip: Αν και το Gelcoat Stain Remover ςχεδιάςτθκε αρχικά για χριςθ πάνω
ςε fibreglass, είναι ςυμβατό με τα περιςςότερα ςυςτιματα βαφισ 2ςυςτατικϊν που
χρθςιμοποιοφνται ςε ςκάφθ από ξφλο και ατςάλι
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Βιμα 3 – Boat Buddy Premium Boat Wax
κοπόσ: Να δϊςουμε πλθροφορίεσ για τον τρόπο εφαρμογισ του Boat Buddy Premium Boat Wax, το
οποίο είναι ζνα πολφ ςθμαντικό βιμα κακϊσ επαναφζρει τθ γυαλάδα και προςδίδει μία μπάρα
προςταςίασ ζναντι μελλοντικϊν λεκζδων, κακϊσ περιζχει υψθλότατθσ ποιότθτασ UV ςυςτατικά που
προςτατεφουν τθν επιφάνεια του ςκάφουσ από τισ βλαβερζσ επιπτϊςεισ του ιλιου, ϊςτε το ςκάφοσ να
παραμζνει ςαν καινοφριο για πολφ καιρό.
Εξοπλισμός & Υλικά

1. Ρανί Mutton (από αρνί) ςε φυςικό χρϊμα
2. Ρανάκι μικροϊνϊν για γυάλιςμα
Διαδικασία

1.

Βάλτε μία μικρι ποςότθτα από το Boat Buddy Premium Boat Wax ςε ζνα ςτεγνό πανί mutton
και εφαρμόςτε ςτθν επιφάνεια του ςκάφουσ, τρίβοντασ με κυκλικζσ κινιςεισ και καλφπτοντασ
κάκε φορά ζνα εμβαδό περίπου 1m2. Το γυάλιςμα γίνεται ανϊδυνο, ζτςι δεν είναι πια
πονεμζνα τα χζρια και μφεσ, οφτε χρειάηεται να πρζπει να αφιςετε το προϊόν 1 ϊρα και μετά
να τρίψετε. Δεν κα αντιμετωπίςετε πια λευκά παχφρρευςτα υπολείμματα. Απλϊσ εφαρμόςτε
το απαλά, απλϊςτε το ομοιόμορφα, αφιςτε το για λίγα δευτερόλεπτα

2.

Αφιςτε το Protector να ςτεγνϊςει γριγορα και να ζχει ςτεγνι αφι, και μετά γυαλίςτε πολφ
ελαφρά τθν περιοχι με ζνα πανί με μικροϊνεσ, και κα ζχετε ζνα αποτζλεςμα υψθλισ γυαλάδασ
χωρίσ κόπο. Οι επιφάνειεσ τϊρα πρζπει να είναι μαλακζσ ςασ μετάξι. Ρεράςτε τα δάχτυλά ςασ
πάνω από τθν επιφάνεια για να νιϊςετε τθν απαλότθτα και το προςτατευτικό φιλμ μου
δθμιουργικθκε με τθν εφαρμογι του Boat Buddy Premium Boat Wax.

Boat Buddy Tip: Αν ζχετε αλοιφαδόρο χειρόσ, μπορείτε να το χρθςιμοποιιςετε με μία
γοφνα από αρνί για να γυαλίςετε το Boat Buddy Premium Boat Wax ςε μεγάλεσ περιοχζσ.

3. Συνεχίςτε αυτι τθ διαδικαςία ςε όλο το υπόλοιπο ςκάφοσ, δουλεφοντασ μικρζσ περιοχζσ τθν
μία μετά τθν άλλθ. Το Boat Buddy Premium Boat Wax μπορεί επίςθσ να εφαρμοςτεί πάνω ςε
οποιαδιποτε εξαρτιματα από ανοξείδωτο χάλυβα τα οποία προθγουμζνωσ ζχουν κακαριςτεί
με το Boat Buddy Gelcoat Stain Remover για ζνα εξαιρετικό αποτζλεςμα και επιπλζον
προςταςία από τα ςτοιχεία τθσ φφςθσ.
Με τθν πάροδο του χρόνου θ επιφάνεια του ςκάφουσ ςασ δζχεται επίκεςθ με κάκε τρόπο: βρωμιά,
ρφπανςθ ακόμθ και το φωσ του ιλιου. Η UV ακτινοβολία του ιλιου μαηί με το καλαςςινό νερό και τισ
ςκλθρζσ χθμικζσ ουςίεσ που υπάρχουν ςτο περιβάλλον μασ επιτίκεται ςυνεχϊσ τθν κακαρι γυαλιςτερι
επιφάνεια του ςκάφουσ ςασ. Δεδομζνου ότι θ επιφάνεια είναι ελαφρϊσ πορϊδθσ, είναι ςθμαντικό να
ςφραγίηεται με ζνα καλισ ποιότθτασ ςφραγιςτικό όπωσ Boat Buddy Premium Boat Wax για να
διαςφαλιςτεί ότι οι βρωμιζσ δεν κα ειςχωροφν ςτουσ πόρουσ
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Boat Buddy Boat Polish with Wax
κοπόσ: Να παρζχουμε πλθροφορίεσ ςχετικά τον τρόπο εφαρμογισ του Boatt Buddy Boat Polish with
Wax το οποίο κα "ανακαινίςει" τα παλιά χρϊματα / βερνίκια που ζχουν ξεκωριάςει κακϊσ κα
ανανεϊςει και τισ επιφάνειεσ fibreglass που ζχουν όψθ κιμωλίασ και κα προςδϊςει μία μπάρα
προςταςίασ ζναντι ςε περαιτζρω λεκζδεσ. Ρεριζχει υψθλισ ποιότθτασ UV ςυςτατικά για τθν
προςταςία τθσ επιφάνειασ από τισ επιβλαβείσ καιρικζσ ςυνκικεσ, τον ιλιο και τθ κάλαςςα και κάνει το
ςκάφοσ ςαν καινοφριο.
Εξοπλισμός & Υλικά

1. Ρανί Mutton (από αρνί) ςε φυςικό χρϊμα
2. Ρανάκι μικροϊνϊν για γυάλιςμα
3. Αλοιφαδόροσ (προαιρετικά για μεγάλεσ επιφάνειεσ)

Boat Buddy Tip: Για να καλφψετε μεγάλεσ επιφάνειεσ, καλό είναι να ςτιςετε μία ςκαλωςιά
ςε μία πλευρά του ςκάφουσ κακϊσ είναι δφςκολο να χρθςιμοποιιςετε απλι ςκάλα και να
ανεβοκατεβαίνετε ςυνζχεια αντί να επικεντρωκείτε ςτο γυάλιςμα
Διαδικασία

1. Βάλτε μία μικρι ποςότθτα από το Boat Buddy Boat Polish with Wax πάνω ςε ζνα ςτεγνό
πανί mutton cloth και απλϊςτε το ςτθν καμπι πλευρά του ςκάφουσ, τρίβοντασ με κυκλικζσ
κινιςεισ. Γυαλίςτε απαλά τθν επιφάνεια μζχρι θ πρότερθ γυαλάδα να επανζλκει. Το πόςο
κα πρζπει να τρίψετε εξαρτάται από το πόςο κακι είναι θ κατάςταςθ του καμπϊματοσ.
2. Μόλισ επανζλκει θ βακιά γυαλάδα ςτθν επιφάνεια, πάρτε ζνα πανί με μικροϊνεσ και
γυαλίςτε τθν επιφάνεια για περαιτζρω λάμψθ. Η επιφάνεια τϊρα πρζπει να είναι λεία ςαν
μετάξι. To Boat Buddy Boat Polish with Wax αποκακιςτά και ςφραγίηει τθν επιφάνεια.
Επίςθσ, προςφζρει περαιτζρω προςταςία από τθν επίκεςθ τθσ βρωμιάσ, τθσ UV
ακτινοβολίασ και γενικά από τα επικίνδυνα χθμικά του περιβάλλοντόσ μασ.. Ρεράςτε τα
δάχτυλά ςασ πάνω από τθν επιφάνεια για να νιϊςετε τθν απαλότθτα και το προςτατευτικό
φιλμ μου δθμιουργικθκε με τθν εφαρμογι του Boat Buddy Boat Polish with Wax.
3. Boat Buddy Boat Polish with Wax μπορεί επίςθσ να εφαρμοςτεί με αλοιφαδόρο, ϊςτε να
καλφψετε μεγάλεσ επιφανειεσ ςε μικρό χρόνο. Χρθςιμοποιιςτε ζνα ςτεγνό πανί mutton
και επαλείψτε λίγο προϊόν πάνω ςτθν επιφάνεια, καλφψτε περίπου 1m2 τθ φορά, και
γυαλίςτε χρθςιμοποιϊντασ αλοιφαδόρο με κίνθςθ μπροσ πίςω από αριςτερά προσ τα
δεξιά, πάνω κάτω ςτθν επιφάνεια του 1m2 μζχρι να επανζλκει ςε γυαλιςτερι κατάςταςθ.
Τελειϊνοντασ γυαλίςτε τθν επιφάνεια με το χζρι χρθςιμοποιϊντασ ζνα πανί με μικροϊνεσ
για να αφαιρζςετε τυχόν περίςςεια υλικοφ και να μείνει μία κακαρι και λεία γυαλιςτερι
επιφάνεια.
4. Συνεχίςτε τθ διαδικαςία ςε όλο το ςκάφοσ με το Boat Buddy Marine Surface Renovator, που
μπορεί να εφαρμοςτεί ακόμα και πάνω ςε εξαρτιματα από ανοξείδωτο χάλυβα τα οποία
πρϊτα ζχουν κακαριςτεί με Boat Buddy Boat Polish with Wax για αποτελζςματα
μεγαλφτερθσ διάρκειασ.
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υντθρϊντασ το ςκάφοσ ςασ – Boat Buddy Boat Wash with Wax
κοπόσ: Να δϊςουμε πλθροφορίεσ για τον τρόπο χριςθσ τουBoat Buddy Boat Wash with Wax. Τακτικό
πλφςιμο του ςκάφουσ με το Boat Buddy Marine Wash & Sealer κα εξαςφαλίςει ότι το ςκάφοσ ςασ κα
παραμείνει ςαν καινοφριο
Εξοπλισμός & Υλικά

1.
2.
3.
4.

Κουβάσ
Σφουγγάρι
Σωλινα
Μαλακι βοφρτςα (που να μθν γδζρνει τισ επιφάνειεσ)

Διαδικασία

1. Βάλτε το 1/5 ενόσ φλιτηανιοφ Boat Buddy Boat Wash with Wax μεςα ςε ζνα κουβά με 5
λίτρα νερό. Ξεκινϊντασ από τα υψθλότερα ςθμεία εφαρμόςτε το Boat Buddy Boat Wash
with Wax πάνω ςτθν επιφάνεια με ζνα ςφουγγάρι.

Boat Buddy Tip: Αν εφαρμόηετε το Boat Buddy Boat Wash with Wax ςε ηεςτό
περιβάλλον ι απευκείασ ςε ζκκεςθ ςτον ιλιο, τότε εφαρμόςτε ςε μία μικρι επιφάνεια
και ξεπλφνετε άμεςα όπωσ προχωράτε.

2. Αφιςτε το διάλυμα να δράςει πάνω ςτθν επιφάνεια για 5-10 λζπτα, τρίψτε απαλά με μία
μαλακι βοφρτςα και μετά ξεπλφνετε με κακαρό νερό. Το Boat Buddy Boat Wash with Wax κα
αφαιρζςει τθν ςυςςωρευμζνθ επιφανειακι βρωμιά όπωσ ρφποι, λάδια, ςκόνθ, βρωμιά κτλ.Το
Boat Buddy Boat Wash with Wax κα ενιςχφςει κετικά τθν προςτατευτικι επίςτρωςθ που
δθμιουργικθκε προθγουμζνωσ με τθν εφαρμογι του Boat Buddy Premium Boat Wax επομζνωσ
βοθκάει ϊςτε να περνάει μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα ανάμεςα ςε διαδοχικά ριηικά
κακαρίςματα τθσ γάςτρασ.

Boat Buddy Tip: Χρθςιμοποιιςτε μόνο μία μικρι ποςότθτα από το Boat Buddy Boat
Wash with Wax αφοφ είναι εξαιρετικά ςυμπυκνωμζνο και με το να χρθςιμοποιείτε
περιςςότερο δεν κα ςασ προςφζρει καλφτερα αποτελζςματα. Σο BB Marine Wash &
Sealer είναι απόλυτα ςυμβατό με το Boat Buddy Premium Boat Wax ζτςι περαιτζρω
βρωμιά κα φεφγει γριγορα πάνω από τθν επιφάνεια και δεν προςκολλάται, ϊςτε το
ςκάφοσ ςασ να παραμζνει γυαλιςτερό και προςτατευμζνο για πολφ μεγαλφτερο χρονικό
διάςτθμα!

3. Χρθςιμοποιιςτε το Boat Buddy Boat Wash with Wax ανά τακτά χρονικά διαςτιματα,
ιδανικά κάκε2-4 εβδομάδεσ, ϊςτε το ςκάφοσ να παραμζνει πάντα ςαν καινοφριο.
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Boat Buddy Interior Cleaner and Deodouriser
κοπόσ: Να δϊςουμε πλθροφορίεσ για τον τρόπο εφαρμογισ του Boat Buddy Interior Cleaner and
Deodouriser ςτον κακαριςμό του εςωτερικοφ του ςκάφουσ: ςεντίνεσ, ντουλαπάκια, τουαλζτεσ, χϊροσ
τθσ μθχανισ, μαγειρείο κτλ. Το προϊόν κακαρίηει και απολυμαίνει αποτελεςματικά αυτά τα ςθμεία
αφινοντασ ζνα ελαφρφ και ευχάριςτο άρωμα ςε όλο το εςωτερικό του ςκάφουσ.
Εξοπλισμός & Υλικά

1.
2.
3.
4.
5.

Κουβάσ
Σφουγγάρι
Μαλακά πανάκια
Μαλακι βοφρτςα (που να μθν γδζρνει)
Μπουκάλι spray (προαιρετικά)

Διαδικασία

1. εντίνεσ - Αναμίξτε Boat Buddy Interior Cleaner and Deodouriser με νερό περίπου αναλογία
30:1 (1/2 φλιτηάνι) από το κακαριςτικό ςε 5 λίτρα νερό. Απλϊςτε το ςε όλεσ τισ επιφάνειεσ
με ζνα ςφουγγάρι, αφιςτε το να δράςει για μερικά λεπτά, αν είναι απαραίτθτο τρίψτε
ελαφρά και μετά ξεπλφνετε. Εναλλακτικά ρίξτε το Interior Cleaner and Deodouriser μζςα
ςτισ ςεντίνεσ, αφιςτε το μίγμα μζςα ςτισ ςεντίνεσ, και λόγω τθσ κίνθςθσ του ςκάφουσ ςτθ
κάλαςςα, το κακαριςτικό κα κακαρίςει τισ ςεντίνεσ προτοφ το απαντλιςετε.
ϋΑλλεσ περιοχζσ – Διαλφςτε/αναμίξτε Interior Cleaner and Deodouriser με νερό περίπου
30:1 αναλογία. Εφαρμόςτε ςτισ περιοχζσ που κζλετε να κακαρίςετε με ζνα μαλακό νάυλον
βουρτςάκι , ςφουγγάρι ι με ζνα spray.
2. Αφιςτε το κακαριςτικό να δράςει μερικά λεπτά και μετά αν είναι απαραίτθτο τρίψτε
ελαφρά.
3. Ξεπλφνετε με κακαρό νερό

Boat Buddy Tip: Αν αναμίξετε Boat Buddy Interior Cleaner and Deodouriser ςε ζνα
μπουκάλι με spray είναι βολικό να το ζχετε πάντα ζτοιμο προσ χριςθ για τθν περιοχι του
μαγειρείου ι τθσ τουαλζτασ. Σο Boat Buddy Interior Cleaner and Deodouriser can μπορεί
να χρθςιμοποιθκεί ςε όλεσ τισ επιφάνειεσ που πλζνονται με νερό

Σθμείωςθ: Το Boat Buddy Interior Cleaner and Deodouriser είναι αςφαλζσ για χριςθ πάνω ςε
ξφλο, μζταλλο, fibreglass και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί είτε με φρζςκο ι με καλαςςινό νερό.
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Boat Buddy Sail & Cover Cleaner
κοπόσ: Να δϊςουμε πλθροφορίεσ για τον τρόπο χριςθσ του Boat Buddy Sail & Cover Cleaner.
Κακαρίςτε τα πανιά, τα καλφμματα και τα κακίςματα βινυλίου με το Boat Buddy Sail & Cover cleaner
και εξαςφαλίςτε ότι λεκζδεσ από άλγθ, ρφπουσ, λάδια και ατμοςφαιρικι ρφπανςθ αφαιροφνται από τισ
επιφάνειεσ χωρία να χρειαςτεί να τισ
Εξοπλισμός & Υλικά

1.
2.
3.
4.

Κουβάσ
Σφουγγάρι
Σωλινα
Μαλακι νάιλον βοφρτςα τριψιματοσ

Διαδικασία

1. Αφαιρζςτε τα πανιά, τα καλφμματα και τα καλφμματα των κακιςμάτων από βινφλιο και
τοποκετιςτε τα πάνω ςε μία ευκεία επιφάνεια.
2. Βάλτε ½ του φλιτηανιοφ από το Boat Buddy Sail and Cover Cleaner μζςα ςε ζνα κουβά με 5
λίτρα νερό. Εφαρμόςτε το διάλυμα πάνω ςτα πανιά και καλφψτε όλθ τθν επιφάνεια
χρθςιμοποιϊντασ ζνα ςφουγγάρι, και δϊςτε ςτο προϊόν τον απαιτοφμενο χρόνο για να δράςει
ςτθν επιφάνεια. Τρίψτε με μία μαλακι νάιλον βοφρτςα, αν είναι απαραίτθτο. Ξεπλφνετε
ενδελεχϊσ. Επαναλάβετε τθ διαδικαςία ςυχνά για πολφ βρϊμικα ςθμεία, κακϊσ δεν είναι
δυνατόν να κακαρίςετε με βρϊμικο νερό.

Boat Buddy Tip: Για να αποτρζψετε τθ δθμιουργία μοφχλασ πάνω ςτισ επιφάνειεσ που
κακαρίςατε, βεβαιωκείτε ότι είναι εντελϊσ ςτεγνζσ πριν τισ αποκθκεφςετε. Σο Boat
Buddy Sail & Cover μπορεί επίςθσ να μπει ςε ζνα μπουκάλι με spray και να είναι ζτοιμο
για χριςθ κακόλθ τθ διάρκεια τθσ ςεηόν για κακάριςμα, κακϊσ είναι κατάλλθλο για όλα
τα υφάςματα

3. Χρθςιμοποιιςτε το Boat Buddy Sail & Cover Cleaner ςκζτο για να αφαιρζςετε επίμονουσ
λεκζδεσ ςε μικρά όμωσ ςθμεία. Εφαρμόςτε πάνω ςτο λεκζ, αφιςτε για 5 λεπτά να δράςει
και μετά ξεπλφνετε με κακαρό νερό. Επαναλάβετε τθ διαδικαςία εάν χρειάηεται

Boat Buddy Tip: To Για να αφαιρζςετε λεκζδεσ από ςκουριά πάνω από τα υφάςματα ι
καλφμματα εφαρμόςτε μία μικρι ποςότθτα από το Boat Buddy Stage 2 ακριβϊσ πάνω
ςτο λεκζ, ϊςτε να εξαφανιςτεί επιτυχϊσ. Σο Boat Buddy RIB Cleaner μπορεί επίςθσ να
χρθςιμοποιθκεί ςε καλφμματα από PVC, ςε μαξιλάρια, ςε ςθμαδοφρεσ και μπαλόνια
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Boat Buddy RIB Tube Cleaner
κοπόσ: Να δϊςουμε πλθροφορίεσ για τον τρόπο χριςθσ του Boat Buddy RIB Tube Cleaner. Το Boat
Buddy RIB Tube Cleaner είναι ζνα πολφ δυνατό και υπερςυμπυκνωμζνο κακαριςτικό προϊόν το οποίο
μπορεί να διαλυκεί από και 200:1 αναλογία για ελαφριά βρωμιά ζωσ και 2:1 για πολφ επίμονουσ
λεκζδεσ.
Εξοπλισμός & Υλικά

1.
2.
3.
4.
5.

Κουβάσ
Σφουγγάρι/ Ρανί
Σωλινα
Μαλακό πανί που δεν γδζρνει
Μαλακι νάιλον βοφρτςα τριψίματοσ

Διαδικασία

1. Βάλτε 1/3 του φλιτηανιοφ Boat Buddy RIB Tube Cleaner μζςα ςε ζνα κουβά με 5 λίτρα νερό.
Χρθςιμοποιιςτε ζνα ςφουγγάρι για να απλϊςετε το Boat Buddy RIB Cleaner πάνω ςτα
μπαλόνια του φουςκωτοφ. Αφιςτε το προϊόν να δράςει για μερικά λεπτά, αν είναι
απαραίτθτο τρίψτε ελαφρά με μία μαλακι νάιλον βοφρτςα. Ξεπλφνετε καλά με κακαρό
νερό
2. Σε ηεςτό καιρό, ξεκινθςτε κακαρίηοντασ μικρζσ επιφάνειεσ κάκε φορά και μετά ξεπλζνετε
τθν κάκε περιοχι ϊςτε να αποφφγετε το κακαριςτικό να ςτεγνϊςει πάνω ςτθν επιφανεια.
Το Boat Buddy RIB Tube Cleaner περιζχει υγρό ςφραγιςτικό το οποίο βοθκάει να
ςφραγίςει θ επιφάνεια και λειτουργεί ςαν αςπίδα απζναντι ςε λεκζδεσ.

Boat Buddy Tip: Μθν εφαρμόηετε το Boat Buddy RIB Tube Cleaner πάνω ςε γυμνό
αλουμίνιο και μθν αφινετε το προϊόν να ςτεγνϊςει πάνω ςε επιφάνειεσ. όπωσ ςε όλα τα
κακαριςτικά ςυνίςταται να το δοκιμάςετε πρϊτα ςε μία μικρι επιφάνεια πριν
προχωριςετε ςε εκτεταμζνθ χριςθ. Σο Boat Buddy RIB Tube Cleaner μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί ςε PVC καλφμματα, μαξιλάρια, ςθμαδοφρεσ και μπαλόνια.
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Boat Buddy φςτθμα Κακαριςμοφ – Επιπλζον πλθροφορίεσ
Στη Boat Buddy επικεντρωνόμαστε σε ότι αφορά το σκάφος και επιθυμούμε να βοηθήσουμε τον
καθένα που θέλει να καθαρίσει το σκάφος του. Έχουμε προσθέσει αυτό το τμήμα για να σας
παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας και να απαντήσει στα πιο συχνά
ερωτήματα. Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις που θα θέλατε να απαντήσουμε,
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας απευθείας μέσω της ιστοσελίδας Boat Buddy: www.boatbuddy.net

Η

παρακάτω ενότθτα περιγράφει μερικά από τα ΡΕΡΕΙ και ΔΕΝ ΡΕΡΕΙ που είναι απαραίτθτο να
ακολουκοφνται κατά τον κακαριςμό του ςκάφοσ ςασ. Αυτό δεν αποτελεί εξαντλθτικό κατάλογο
και θ Boat Buddy ςυμβουλεφει όλουσ εκείνουσ που αρχίηουν να κακαρίηουν το ςκάφοσ τουσ να
τθροφν τισ ςωςτζσ διαδικαςίεσ αςφαλείασ και τουσ κανόνεσ των τοπικϊν μαρίνων και των τοπικϊν
ρυκμίςεων και το πιο ςθμαντικό τισ επιπτϊςεισ τουσ ςτο καλάςςιο περιβάλλον.

ΠΡΕΠΕΙ

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ

Κάντε ζνα μικρό test πριν από τθ
χριςθ των προϊόντων Boat
Buddy ςτο ςκάφοσ ςασ. Κακϊσ
όλεσ οι βαφζσ ςκαφϊν είναι
διαφορετικζσ, είναι ςθμαντικό
να
δοκιμάηετε
πάντα
τα
προϊόντα ςε μια δυςδιάκριτθ
περιοχι

Μθν χρθςιμοποιείται πιεςτικό
νεροφ για να κακαρίςετε το
ςκάφοσ ςασ, κακϊσ μπορεί να
προκαλζςει μεγάλθ ηθμιά και να
αφαιρζςει τα ςφραγιςτικά γφρω
από εξαρτιματα.

Να φοράτε πάντα προςτατευτικά
γάντια
&
γυαλιά
όταν
χρθςιμοποιείτε χθμικά προϊόντα.

Αν δουλεφετε ςτο πλάι του
ςκάφουσ ςτθριηόμενοσ ςε μία
ςκάλα,
μθν
τεντϊνεςτε
υπερβολικά κακϊσ θ ςκάλα
μπορεί
να
γλιςτριςει.
Χρθςιμοποιείςτε καλφτερα ζνα
τρίποδο ι μία πλατφόρμα.

Ράντα να φοράτε ςωςίβιο όταν
κακαρίηετε το ςκάφοσ εν πλω ςε
περίπτωςθ ατυχιματοσ.
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φςτθμα Boat Buddy – υχνζσ ερωτιςεισ

T

ο παρακάτω κείμενο ςυγκεντρϊνει μερικζσ από τισ πιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δεχόμαςτε
ςτθ Boat Buddy. Εάν ζχετε κάποια ερϊτθςθ θ οποία δεν απαντάται παρακάτω,
παρακαλοφμε επικοινωνιςτε μαηί μασ για να ςασ βοθκιςουμε.

Q:

Το κα ςυμβεί αν τα προϊόντα ςτεγνϊςουν πάνω ςτο ςκάφοσ μου?

A:

Αν τα προϊόντα ςτεγνϊςουν πάνω ςτο ςκάφοσ μαηί με τθν προχπάρχουςα βρωμιά πάνω ςτουσ
πόρουσ, τότε πρζπει να επαναλθφτεί θ διαδικαςία πλυςίματοσ .

Q:

Μπορϊ να χρθςιμοποιιςω το ςφςτθμα κακαριςμοφ Boat Buddy πάνω ςε βαμμζνο ςκάφοσ?

A:

Τα προϊόντα Boat Buddy είναι ςυμβατά με τα περιςςότερα ςυςτιματα βαφισ 2ςυςτατικϊν που
ευρζωσ χρθςιμοποιοφνται ςε ξφλινα και ςιδερζνια ςκάφθ, όμωσ πριν από οποιαδιποτε χριςθ
είναι απαραίτθτο να κάνετε ζνα μικρό τεςτ ςε μία περιοχι του

Q:

Το ςκάφοσ μου ζχει επίςτρωςθ perma-gard, μπορϊ να χρθςιμοποιιςω τα προϊόντα Boat
Buddy για να το κακαρίςω?

A:

Ναι. Τα προϊόντα Boat Buddy ςυνεργάηονται πολφ καλά με τα προϊόντα Perma-gard

Q:

Πόςο ςυχνά πρζπει να πλζνω το ςκάφοσ μου χρθςιμοποιϊντασ το ςφςτθμα 3 ςταδίων?

A:

Γενικά μία φορά το χρόνο είναι αρκετι αλλά ςε περιοχζσ με μεγάλθ ρφπανςθ όπωσ είναι ςε
περιοχζσ κοντά ςε αεροδρόμια μπορεί να απαιτοφνται πιο ςυχνζσ χριςεισ. Χρθςιμοποιϊντασ το
Boat Buddy Boat Wash with Wax μπορείτε να επιμθκφνετε τα χρονικά διαςτιματα ανάμεςα
ςτισ εφαρμογζσ του ςυςτιματοσ 3 ςταδίων.

Q:

Είναι τα προϊόνταBoat Buddy επικίνδυνα για το περιβάλλον και μπορϊ να τα χρθςιμοποιιςω
μζςα ςτθ μαρίνα όπου ςυνικωσ υπάρχουν αυςτθροί κανόνεσ για τα προϊόντα που
χρθςιμοποιοφνται?

A:

Πλα τα προϊόντα Boat Buddy ζχουν ςχεδιαςτεί ϊςτε να είναι περιβαλλοντικά υπεφκυνα,
κακϊσ είναι βιοδιαςπϊμενα και ζχουν αμελθτζεσ επιπτϊςεισ ςτο καλάςςιο περιβάλλον και
ςτθν υδρόβια ηωι, διαςφαλίηοντασ ότι θ ποιότθτα τθσ κάλαςςασ και του υδροφόρου ορίηοντα
διατθρείται ςε υψθλά επίπεδα ακολοφκωσ με τα κριτιρια που ορίςτθκαν, βάςθ τθσ (EC) No.
648/2004 ςχετικά με τα κακαριςτικά. Πλα τα προϊόντα πλυςίματοσ είναι ςφμφωνα με τον
Ρεριβαλλοντικό Κϊδικα Ρρακτικισ τθσ Βρετανικισ Ομοςπονδίασ Θαλάςςιων Βιομθχανιϊν.
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Q:

Μπορεί τα προϊόντα Boat Buddyνα καταςτρζψουν τθν επιφάνεια του ςκάφουσ μου αφοφ
είναι χθμικά προϊόντα?

A:

Πχι. Πλα τα προϊόντα είναι ειδικά ςχεδιαςμζνα για να κακαρίηουν και να προςτατεφουν όλεσ
τισ περιοχζσ ενόσ ςκάφουσ χρθςιμοποιϊντασ εξαιρετικά ιπια αλλά πολφ ιςχυρά κακαριςτικά
ςυςτατικά. Για βζλτιςτα αποτελζςματα παρακαλϊ πολφ να ακολουκείτε τισ οδθγίεσ χριςθσ των
προϊόντων και του ςυςτιματοσ όπωσ περιγράφθκαν ανωτζρω .

Q:

Γιατί τα προϊόντα Boat Buddy είναι τόςο ςυμπυκνωμζνα?

A:

Ρολλά κακαριςτικά προϊόντα που κυκλοφοροφν ςτθν αγορά, και ειδικά όςα είναι
ςυςκευαςμζνα ςε μπουκάλια spray, είναι πολφ αραιωμζνα με νερό και κακϊσ οι
διάφοροι τφποι λεκζδων διαφζρουν ςε ζνταςθ, πολλά προϊόντα δεν είναι ικανά να
τουσ αφαιρζςουν όλουσ. Τα προϊόντα Boat Buddy είναι ςχεδιαςμζνα ζτςι ϊςτε να
αφαιροφν απαλά ακόμα και τουσ πιο δυνατοφσ λεκζδεσ, και αν ο λεκζσ είναι ιπιοσ
μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τα προϊόντα αραιωμζνα. Αυτό ςθμαίνει ότι κάκε φορά
που κακαρίηετε το ςκάφοσ ςασ μπορείτε να εκτιμιςετε τθν κατάςταςθ και να
αποφαςίςετε πόςο προϊόν κα χρθςιμοποιιςετε και ςε τι αραίωςθ, ζχοντασ ζτςι
μεγαλφτερο ζλεγχο πάνω ςτο κακάριςμα και κζρδοσ

Q:

Το ςκάφοσ ζχει καμπϊςει και θ επιφάνεια μοιάηει με κιμωλία, υπάρχει κάποιο προϊόν Boat
Buddy που να λφςει το πρόβλθμα?

A:

Το Boat Buddy Premium Boat Polish with Wax ζχει ςχεδιαςτεί ειδικά για να λφςει αυτό
το πρόβλθμα. Το Premium Boat Polish with Wax είναι ζνα μοναδικό προϊόν
γυαλίςματοσ "ανακαίνιςθσ" που αποκακιςτά τθν καμπι επιφάνεια του ςκάφουσ
κάνοντάσ το ςαν καινοφριο ενϊ παράλλθλα προςκζτει μία προςτατευτικι επίςτρωςθ
για να αποτρζπει τθν περαιτζρω ηθμιά από τισ επιβλαβείσ ακτινοβολίεσ UV και τθν
γενικι ρφπανςθ τθσ ατμόςφαιρασ.
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