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C1 USUWANIE POROSTÓW 

C1 DO CZYSZCZENIA DNA 
jest silnym, efektywnym preparatem umożliwiającym usuniecie porostów i skoru-
piaków z dna łodzi.
Należy nanieść preparat w niewielkiej ilości na porośnięte/zabrudzone miejsce po-
zostawić w miejscu aplikacji na 5 do 15 minut. Następnie usunąć zabrudzenia oraz 
preparat za pomocą czystej wody pod ciśnieniem lub przy użyciu miękkiej szczotki 
obficie spłukując wodą. W przypadkach bardzo dużego porostu można powtórnie 
nanieść preparat i usunąć go po upływie ok. 10 minut.
Opakowane 500 ml

C2 CZYSZCZENIE SILNYCH ZABRUDZEŃ

C2 KONCENTRAT DO MYCIA ŁODZI  
Bardzo silny, biodegradowalny, rozpuszczalny w wodzie koncentrat przeznaczony do 
łatwego i skutecznego usuwania zanieczyszczeń z powierzchni lakierowanych, lami-
natu, aluminium, PCV i tekstyliów. 
Preparat rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:10 na średnie zabrudzenia oraz 
1:5 na mocne zabrudzenia. Do mycia użyć ściereczki lub delikatnej szczotki. 
Usunięte zanieczyszczenia oraz pozostałości preparatu spłukać obficie wodą.
Opakowanie koncentratu 500 ml

C3
C3 SZAMPON Z WOSKIEM - CZYSZCZENIE I OCHRONA 
Silnie nabłyszczający szampon z woskiem do codziennego mycia i konserwacji lami-
natów oraz powierzchni lakierowanych. 
Szampon przed użyciem silnie wstrząsnąć. Niewielką ilość preparatu rozpuścić w 
letniej wodzie i umyć powierzchnię. Dokładnie spłukać pozostałości wodą. Po wy-
schnięciu miękką szmatką polerować do uzyskania połysku.
Opakowane koncentratu 250 ml

C4 ODNOWIENIE DREWNA

C4 DO CZYSZCZENIA DREWNA  
Biodegradowalny, rozpuszczalny w wodzie koncentrat przeznaczony do łatwego
i skutecznego usuwania zanieczyszczeń z powierzchni drewna teakowego. C4 od-
twarza barwę i nie pozostawia osadów (w przeciwieństwie do produktów kwaso-
wych). Preparat jest bezpieczny dla mas uszczelniających i klejących.
C4 należy rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:20 na średnie zabrudzenia oraz 1:10 na 
mocne zabrudzenia. Usunąć zabrudzenia posuwając się wzdłuż kierunku słoi drewna 
przy użyciu miękkiej szczotki. Usunięte zanieczyszczenia oraz pozostałości prepara-
tu spłukać obficie wodą.
Powierzchnię zabezpieczyć olejkiem do teaku
Opakowane koncentratu 250 ml

CZYSZCZENIE I OCHRONA



S1 USUWANIE DEFEKTÓW

S1 PASTA POLERSKA 
to bardzo skuteczny środek polerski nie zawierający silikonu.
Polecany do polerowania łodzi, powierzchni żelkotu, wyrobów z kompozytów oraz 
lakierów nawierzchniowych. Szybko eliminuje defekty po szlifowaniu papierem 
ściernym, oraz inne uszkodzenia eksploatacyjne gwarantując otrzymanie idealnej 
powierzchni. Zawiera wysokiej jakości minerały polerujące, co gwarantuje szybkie 
usuwanie defektów i osiąganie wysokiego połysku za pomocą jednoetapowego 
procesu. Pracując z S1 oszczędzamy czas. Dzięki optymalnemu składowi środek 
nie powoduje nadmiernego rozgrzewania powierzchni, będąc zarazem łatwym do 
czyszczenia.   
Opakowanie 500 g

S2 WYSOKI POŁYSK

S2 MLECZKO POLERSKIE to uniwersalny środek wykończeniowy do wszelkiego ro-
dzaju lakierów, eliminuje defekty po polerowaniu i gwarantuje idealny lustrzany po-
łysk. Wysokiej jakości minerały polerskie zapewniają nieskazitelny, lustrzany połysk 
bez hologramów, a optymalna proporcja zawartości ciał stałych i spoiwa pozwala 
utrzymać czystość w miejscu pracy i sprawia, że pozostałości produktu są łatwe do 
usunięcia.
Opakowanie 500 g

S3 MYCIE I OCHRONA

S3 TO PŁYN ZMYWAJĄCO - ZABEZPIECZAJĄCY  przeznaczony do wszystkich rodza-
jów farb, lakierów - w tym HS, 2K, nitro, syntetycznych oraz tworzywa sztucznego, 
kauczuku, powłok żelkotowych, szkła, lusterek itp.  Działa antystatycznie, tworząc 
przy tym dodatkową ochronę. Środek można nakładać ręcznie lub mechanicznie 
przy użyciu miękkiej gąbki.
Opakowanie 500 ml

S4 ZABEZPIECZENIE

S4 WOSK OCHRONNY 
to  doskonały połysk i długotrwała warstwa zabezpieczająca. Obniża przyczepność 
brudu do powierzchni. Chroni przed wpływem promieni UV. Zalecany jest do po-
wierzchni z laminatu i lakierowanych. Za pomcą miękkiej ściereczki nakładać równo-
miernie cienką warstwę preparatu i wypolerować do uzyskania połysku. 
Opakowanie 250 ml



GŁOWICA POLERSKA SEA-LINE BRAYT 

GŁOWICA POLERSKA SEA-LINE BRAYT 
jednostronna i dwustronna wykonana w 100% z naturalnej wełny owczej. Doskonale 
nadaje się do usuwania zmatowień i zarysowań na dużych powierzchniach. Idealne 
narzędzie do polerowania żelkotów narzędziowych, żelkotów i lakierów PU.

KULA POLERSKA SEA-LINE BRAYT 

KULA POLERSKA SEA-LINE BRAYT (80MM) wykonana w 100% z naturalnej wełny 
owczej, przeznaczona do polerowania miejsc trudnodostępnych, narożników, kra-
wędzi, itp. Doskonale nadaje się do usuwania zmatowień i zarysowań powierzchni. 
Idealne narzędzie do polerowania żelkotów narzędziowych, żelkotów i lakierów PU. 

GŁOWICA POLERSKA MM BRAYT 

GŁOWICA POLERSKA MM BRAYT (BIAŁA)  wykonana ze 100% naturalnej wełny jag-
nięcej przeznaczona do usuwania defektów na ciemnych żelkotach i lakierach. Reko-
mendowana do pracy po papierze ściernym o gradacji P1200-1500. Charakterysty-
ka produktu: wysoka efektywność, sprężystość, bardzo stabilna temperatura pracy. 
Średniej grubości, gęsta, jasna warstwa wełny na rzepie we wzorze spirali.

S0 USUWANIE DEFEKTÓW

SO PASTA POLERSKA 
przeznaczona jest przede wszystkim dla firm produkujących formy i wyroby gdzie 
zewnętrzną warstwą jest żelkot lub przemysłowy lakier nawierzchniowy o wyso-
kim stopniu twardości. Idealna do usuwania uszkodzeń i wad na białym żelkocie 
i twardych lakierach. Prosta i łatwa w użyciu, skutecznie usuwa defekty po szli-
fowaniu papierem ściernym o gradacji nawet P800 (w zależności o twardości po-
wierzchni). Pasta przeznaczona do pracy maszynowej. Obróbka maszynowa z 
maksymalną prędkością do 1800 obrotów. Pasta współpracuje z aplikatorami weł-
nianymi oraz wykonanymi z twardych gąbek. Otrzymujemy powierzchnię w połysku.
Opakowanie 1 lub 4,5 kg



PRODUKT

SIŁA CIĘCIA 

GRADACJA PAPIERU

PRACA RĘCZNA  

POZIOM POŁYSKU  

POZIOM ZABEZPIECZENIA UV
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PRODUKT

WEŁNA OWCZA SEA-LINE® - DWUSTRONNA

WEŁNA OWCZA SEA-LINE® - JEDNOSTRONNA

GĄBKA POLERSKA BRAYT „PROFI” BIAŁA 

KULA POLERSKA SEA-LINE®

GŁOWICA POLERSKA BRAYT TYP MM

GĄBKA POLERSKA BRAYT „FINISH” CZERWONA
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DOBÓR ODPOWIEDNIEJ PASTY POLERSKIEJ

DOBÓR ODPOWIEDNIEGO APLIKATORA



KROK PO KROKU Z SYSTEMEM SEA-LINE®
DOBIERZ JEDNOETAPOWĄ PASTę POLERSKĄ ODPOWIEDNIĄ DO USZKODZENIA I RODZAJU POWIERZCHNI, 
WYPOLERUJ, ZABEZPIECZ I CIESZ SIę POŁYSKIEM PRZEZ CAŁY SEZON

PRZYCIEMNIANE

KROK 1 KROK 2 KROK 3

 Wybierz rodzaj 
uszkodzenia

Wybierz typ powierzchni Usuwanie  uszkodzeń powierzchni 
zakończ papierem ściernym

OSZLIFOWANE
USZKODZENIA

ŻELKOT 
(LAMINAT)

JASNE KOLORY

CIEMNE KOLORY

P800   < P1200
P1200 < P1500

P1200 < P1500

FARBY 
I LAKIERY

PLEKSI
POLIWĘGLANY

ŻELKOT 
(LAMINAT)

FARBY 
I LAKIERY

FARBY 
I LAKIERY

NIEWIELKIE 
DEFEKTY 

EKSPLOATACYJNE

JASNE KOLORY

CIEMNE KOLORY

TRANSPARENTNE

PRZYCIEMNIANE

JASNE 
I CIEMNE KOLORY 

JASNE KOLORY

CIEMNE KOLORY

(BARDZO TWARDE)

P1200 < P1500

P1500 < P2000

P1500

P1500 < P2000

P2000 < P2500

P1500

BEZ SZLIFOWANIA

BEZ SZLIFOWANIA

PRZYCIEMNIANE

lub



KROK 4

Użyj jednoetapowej
pasty polerskiej

pasta S0 
pasta S1

pasta S1

pasta S1

pasta S1

Wykończenie 
ekstra połysk
mleczko S2

Wykończenie 
ekstra połysk
mleczko S2

pasta S0 lub pasta S1

pasta S1

ETAP I

pasta S0

ETAP II

pasta S1

pasta S1
Wykończenie 
ekstra połysk
mleczko S2

pasta S1

mleczko S2

KROK 5

Zabezpiecz powierzchnię

wosk S4 lub płyn S3

wosk S4 lub płyn S3

KROK 6

wosk S4 lub płyn S3

wosk S4 lub płyn S3

wosk S4 lub płyn S3

wosk S4 lub płyn S3

wosk S4 lub płyn S3

wosk S4 lub płyn S3

wosk S4 lub płyn S3

wosk S4 lub płyn S3

Myj i konserwuj

szampon C3 lub płyn S3

szampon C3 lub płyn S3

szampon C3 lub płyn S3

szampon C3 lub płyn S3

szampon C3 lub płyn S3

szampon C3 lub płyn S3

szampon C3 lub płyn S3

szampon C3 lub płyn S3

szampon C3 lub płyn S3

szampon C3 lub płyn S3
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lub
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