Two Compound Ship Coating

Trouble Shooting
Vuil afspoelen & wassen
1. Fresh Clean Boatshampoo
Bruin/gele vaaraanslag op de romp verwijderen
1. Quick Clean (verwijderen bruine/gele vaaraanslag)
2. Bilg all Clean (verwijderen siliconen waxlagen)
Kalk & algaangroei op de waterlijn verwijderen
1. Bio Clean
Motor, motorruimte & bilge ontvetten
1. Bilg all Clean
Ongelakt teak reinigen
1. Teak Clean
Kussens, vloerbedekking, kombuisvet, enz. reinigen
1. Bilg all Clean
Rubberboot, fenders, buiskappen & ander vinylproducten reinigen
1. Dinghy Clean (reinigen)
2. Bilg all Clean (ontvetten)

Na jarenlang research en langdurige testen is het
team van NEO Chemie er in geslaagd een 2-component coating voor uw schip te maken in één flacon,
Two Compound Ship Coating. Component 1 is op
basis van NANO technologie, deze laag vulkaniseert
alle oppervlaktes zoals gelakt hout, pvc, polyester,
staal en zelfs glas. Het 2e component is op basis van
een hoogwaardige kunststof en zal bescherming en
glans aan uw schip geven. Door een kettingreactie
van beide soorten componenten krijgt u deze coating en deze zal uw schip minimaal 1 jaar waardevol beschermen tegen alle weersinvloeden.
Het product is ten opzichte van waxen vetvrij en antistatisch, bovendien is het zeer makkelijk verwerkbaar en snel opzetbaar.
Als voorbehandeling adviseren wij RADBOUD Bilg all Clean. Dit
product verwijdert vet en oude waxlagen.

High Gloss

Radboud
“Best boat cleaners”
Al 35 jaar de beste, veiligste én
betrouwbaarste producten voor uw schip
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“Alle hens en
Dé reinigingsmiddelen voor de pleziervaart.

Snel en gemakkelijk schoon schip maken met door en door
geteste producten voor een schoon en glanzend resultaat.

High Gloss is een hoogwaardige vloeibare wax die
zelfs in de volle zon eenvoudig verwerkt kan worden.
High Gloss is op basis van hoogwaardige kunststof en
polymeer moleculen en geeft in een handomdraai een
diepe en volglans aan uw schip. High Gloss dun opbrengen en licht opwrijven. High Gloss laat geen witte
waas op rubber achter.

Voorbehandeling (ontvetting), oude wax & dode lak verwijderen
1. Bilg all Clean
Beschermen van het schip (preventief onderhoud)
1. High Gloss (kortwerkende, beschermende wax)
2. Two Compound Ship Coating
(langdurige werking, pantser)

Uw watersport specialist:
Jarenlange ervaring zorgt voor reinigen van boten zoals
vanouds!

Toilet & koelsysteem motor smeren,
ontkalken & vorstvrij houden
1. Aqua Tolet

Alle RADBOUD producten
zijn ook verkrijgbaar in
grootverpakking.

www.radboudproducten.nl

Radboud is een speciale reinigingslijn van:
Volg Radboud op:

www.radboudproducten.nl

nautic

• Milieubewust samengestelde schoonmaakproducten
• Kringloopverpakkingen
• Kindveilige sluitingen
• Compleet assortiment
• Gefabriceerd volgens ISO-certificering
• Staat onder voortdurende kwaliteitscontrole
• Een oerhollandse productenlijn
• Nu ook verkrijgbaar in grootverpakking
• Al jaren een betrouwbare lijn op uw schip
www.radboudproducten.nl

Radboud produCten
“Alle hens en Radboud aan dek!”
Met meer dan 35 jaar ervaring kunt u uw schip als vanouds
veilig én goed reinigen, onderhouden en beschermen. De
Radboud producten zijn toonaangevend en worden onder de
strengste eisen gefabriceerd. De fabriek is ISO-gecertificeerd
en heeft een eigen laboratorium, waar de producten onder
een constante kwaliteitscontrole staan.
Het resultaat behoort oogverblindend en in “no time” gerealiseerd te zijn. U heeft toch wel iets anders te doen dan
poetsen?
Radboud heeft ook unieke reinigings- en poetsdoeken in haar
pakket, altijd handig om die aan boord te hebben.
Op de binnenzijde van deze folder ziet u onder het kopje
“Trouble Shooting” in één oogopslag welk product u het
beste kunt kiezen. Op de website www.radboudproducten.nl
kunt u ook allerlei informatie vinden.
De Radboud producten worden verkocht bij de betere
watersportspeciaalzaken.

Fresh Clean Boatshampoo
Fresh Clean Boatshampoo is een milieuonschadelijke, biologisch afbreekbare en fosfaatvrije shampoo.
Hiermee kunt u uw boot moeiteloos en zo vaak u wilt
reinigen van dagelijkse vervuiling. Met Fresh Clean
Boatshampoo wordt naspoelen en nadrogen geheel
overbodig. Deze speciaal voor uw boot ontwikkelde
shampoo droogt namelijk glanzend en streeploos
op. De bestaande waxlaag wordt door Fresh Clean
Boatshampoo niet aangetast.

Teak Clean
Teak Clean verwijdert de grijze aanslag en
geeft het teak weer zijn natuurlijke houtskleur.
Ook algen verdwijnen als sneeuw voor de zon,
zonder het teak te beschadigen. Uiteraard is
Teak Clean biologisch afbreekbaar en milieuonschadelijk. Puur of verdund (1:1) aanbrengen met een fijn schuurlapje in de richting van
de nerf. Teak Clean droogt vanzelf op en maakt
nabewerking overbodig.

Quick Clean
Quick Clean verwijdert onmiddellijk vaaraanslag en roetstrepen op de huid van uw
schip. Opgebracht met een spons of doek
verkrijgt u een glanzend resultaat. Quick
Clean is zelfwerkend, dus boenen en poetsen wordt overbodig. Voor een optimale en
langdurige werking raden wij u aan het te
behandelen oppervlak van de oude waxlaag te ontdoen. Bilg all Clean is hiervoor
bijzonder geschikt. Quick Clean verwerken
bij 15°C of hoger.

Easy Clean

Radboud
“Best boat cleaners”
www.radboudproducten.nl

Easy Clean reinigings- en poetsdoeken
zijn onmisbaar op ieder schip. Ze hebben
een hoog absorptie vermogen, zijn supersterk en pluisvrij. Kortom: te gebruiken
voor al het poets- en schoonmaakwerk aan
uw schip.
www.radboudproducten.nl

Bio Clean
Bio Clean wordt toegepast bij kalkaanslag en de daarmee
gepaard gaande algengroei op de waterlijn. Ook voor het
schoonmaken van staartstukken van buitenboord motoren
is Bio Clean uitermate geschikt. Aanbrengen met kwast of
plantenspuit en ca. 8 minuten reinigen met een schuursponsje. Naspoelen met water is voldoende. Verwerken bij
een temperatuur van 15°C of hoger.

Aqua Tolet
Aqua Tolet voor het smeren, ontkalken en
vorstvrij (tot -22°C) houden van het scheepstoilet of het koelsysteem van de motor. Slangen en rubbers van het pompmechanisme
van toilet of motorkoeling worden effectief
gesmeerd en ontkalkt waardoor deze soepel
blijven en niet verstenen. Dure reparaties
worden voorkomen. Aqua Tolet bevat tevens geurstoffen om zo het toilet fris te laten
ruiken. Na het weekend 1 kopje in het toilet gieten en de pomp een slag
geven. Voor wat betreft het koelsysteem van uw motor is aan te bevelen
deze vóór de winterberging 1x te spoelen (zie motorinstructie boekje).
Met een pH-waarde van 7 is Aqua Tolet milieuneutraal en bovendien naar
de strengste Europese richtlijnen biologisch afbreekbaar.

Bilg all Clean
Bilg all Clean is een speciaal voor de watersport
ontwikkelde ontvetter. Milieuonschadelijk en biologisch afbreekbaar. Dit multifunctionele product
wordt veelal gebruikt voor het ontvetten en reinigen
van motoren en bilges. Bilg all Clean is bijzonder
geschikt voor het verwijderen van olievlekken, roetaanslag, roetstrepen en oude siliconen waxlagen.
Ook is het product uitermate geschikt voor het reinigen van fenders. Met een spons of doek puur of
verdund (1:1) aanbrengen en even laten inwerken.
Naspoelen met voldoende water.

Dinghy Clean
Dinghy Clean is een krachtig wateroplosbaar reinigingsmiddel voor een snelle en efficiënte verwijdering van diverse hardnekkige vervuilingen van rubberboten. Maakt
uw rubberboot weer als nieuw. Het product is zeer geconcentreerd, dus zeer zuinig in gebruik.
www.radboudproducten.nl

