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Yachticon powstał w 1982 roku i dziś jest międzynaro-
dowym liderem,  który opracowuje  i sprzedaje innowacyjne 
produkty do konserwacji jachtów, łodzi  i przyczep campin-
gowych. Z asortymentem ponad 1000 produktów oferujemy 
odpowiedź na (prawie) każde wyzwanie w zakresie utrzy-
mania wszystkich elementów jachtu w pełnej sprawności i 
znakomitym wyglądzie. W naszym zakładzie produkcyjnym 
opracowujemy środki, które są proste w użyciu i bardzo 
skuteczne.  W Niemczech nasze środki znajdują się w pra-
wie każdym sklepie specjalistycznym. Produkty Yachticon są 
również z powodzeniem sprzedawane i stosowane w ponad 
50 krajach w Europie i poza nią. Teraz mamy przyjemność 
przedstawić naszą ofertę żeglarzom i wodniakom w Polsce 
w formie niniejszego katalogu, który mamy nadzieję pozwoli 
Państwu w przystępny sposób zapoznać się z naszą ofertą. 
Znajdziecie w nim Państwo także wiele porad bazujących na 
naszym wieloletnim doświadczeniu.

Życzę wielu pięknych i relaksujących godzin na pokładzie.

    Oliver Nagel
    Prezes Yachticon GmbH
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Ogólnie o pielęgnacji 
łodzi z laminatu
Mycie i czyszczenie pokładu oraz kadłuba

Specjalne środki 
do zadań specjalnych
Rozwiązywanie typowych problemów

Czyszczenie 
i impregnacja tkanin
Czyszczenie i impregnacja tkanin

Konserwacja 
i czyszczenie teku
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Czysta i świeża woda 
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pokładowa
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Katalog przedstawia część oferowanego przez firmę Yachticon  asortymentu i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.

Opracowanie graficzne, skład i łamanie oraz fotoedycja: www.e-fast.pl
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łodzi z laminatu
Ogólnie o pielęgnacji

Łodzie jachtowe i motorowe wyko-
nane są głównie z tworzywa sztucznego. 
Te tworzywa potrzebują regularnej pielę-
gnacji, która pozwala nam na utrzymanie 
łodzi w bardzo dobrym stanie przez długi 
okres. Jeśli będziemy pielęgnować naszą 
łódkę tylko od czasu do czasu, musimy 
liczyć się z tym, że po upływie kilku lat 
stanie się ona zniszczona i straci swój na-
turalny ładny wygląd. Politury i preparaty 
czyszczące przeznaczone do samocho-
dów nie powinny być stosowane przy 
pielęgnacji łodzi, ponieważ zawierają one 
silikon, co uniemożliwia malowanie lub 
lakierowanie w późniejszym czasie.

Czyszczenie: Preparaty do czyszcze-
nia łodzi to specjalne produkty, które 
bardzo się różnią od preparatów czysz-
czących domowych i samochodowych. 
Przed użyciem trzeba zwrócić uwagę 
na dane na etykietkach, aby zapobiec 
niepożądanym skutkom ubocznym. Przy 
lekkich zabrudzeniach trzeba zwrócić 
uwagę na to, żeby nie stosować ostrych 
preparatów czyszczących.

Podstawowe czyszczenie wiosną: 
Wiosną łódź powinna być gruntownie 
wyczyszczona. Nadają się do tego inten-
sywne preparaty o wysokiej skuteczno-
ści. Do tej czynności polecamy Yachticon 
GFK Super Reiniger oraz Yachticon Deck 
Super Reiniger. Po gruntownym wy-
czyszczeniu nanosi się na powierzchnię 
wosk. Czynność ta zapewnia skuteczną 
ochronę przed osadzaniem się nowych 
zanieczyszczeń.

W trakcie sezonu: W sezonie łodzie 
powinny być myte łagodniejszymi 
środkami, które pozwalają na usuwanie 
bieżących zabrudzeń i nie wymywają 
wcześniej nałożonego wosku. Do takich 
produktów należą Yachticon Boats Wash 
lub preparat zawierający dodatkowo 
wosk Yachticon Wash&Wax. Intensywne 

środki czyszczące oraz środki używane w 
gospodarstwie domowym nie powinny 
być używane, ponieważ doprowadzą do 
zemulgowania i zmycia nałożonej  po-
wierzchni woskowej.

Jesienią: Po wyjęciu łodzi z wody 
należy przede wszystkim oczyścić dno 
oraz pas linii wodnej, do tej pracy mogą 

posłużyć produkty do usuwania alg, glo-
nów i muszli – Yachticon  Algen+Muschel 
Entferner oraz produkt do czyszczenia 
linii wodnej Wasserpass Reiniger. Poza 
tym po sezonie, czyli jesienią, łódka 
powinna być jeszcze raz gruntownie 
wyczyszczona tak jak wiosną, dzięki cze-
mu zabrudzenia nie będą się „wżerać” w 
powierzchnię (patrz wiosna).

O myciu przed, w trakcie i po sezonie.



Rumpf & Gelcoat Reiniger  

Czyścik do żelkotu i kadłuba

Silny środek do czyszczenia żelkotu – zarówno kadłuba jak i po-
kładu. Usuwa trudne zabrudzenia, osady wapienne, rdzawe zacieki, 
zażółcenia żelkotu, zabrudzenia na linii wodnej. Produkt łatwy w 
użyciu – wystarczy nanieś na 
powierzchnię, pozwolić działać i 
spłukać. Nie używać na metal.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 02.2175

zł 56,-

Środki do codziennej 
pielęgnacji kadłuba i pokładu

Boots Reiniger
Czyścik do łodzi

Wysokowydajny koncentrat czyszczący do wszystkich powierzch-
ni na łodzi. Pozwala bez wysiłku usunąć nawet najbardziej uporczywe 
zabrudzenia. Szczególnie polecany w rejonach przemysłowych, gdzie 
występuje wysokie zanie-
czyszczenie środowiska. Łatwo 
usuwa zacieki i ciemne smugi 
spowodowane przez deszcz, 
rdzę, oleje, smoły. Rekomendo-
wany do użycia, gdy łódź z jakiś 
powodów nie mogła być długo 
czyszczona.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 02.1919

zł 48,-

Bardzo efektywnie czyści powierzchnię laminatu (żelkot) bez uży-
cia wody. Bardzo łatwy w użyciu wystarczy nanieść produkt na miękką 
szmatkę i wytrzeć zabrudzone miejsce. Doskonale sprawdzi się we 
wszystkich sytuacjach w których 
użycie wody jest trudne np. w 
zimne dni. Działa antystatycznie 
co zapobiega przywieraniu no-
wego brudu. Biodegradowalny. 
Duże opakowanie – 1 litr 

1000 ml | 02.5006

GFK Bootsreiniger
Czyścik do laminatu bez użycia wody

Opakowanie: 1000 ml

zł 51,-

Środek do mycia i woskowania w jednym. Czyści i pozostawia 
zabezpieczoną powierzchnię o wysokim połysku. Nie wymaga praco-
chłonnego polerowania. Może być używany na laminat (żelkot), metal i 
powierzchnie malowane. Szcze-
gólnie polecany w miejscach o 
dużym zanieczyszczeniu. Zawie-
ra wosk Carnauba.

500 ml | 02.1024

Wash und Wax
Środek do mycia i woskowania

Opakowanie: 500 ml

zł 60,-

Boats Wash
Płyn do mycia łodzi

Silny i skoncentrowany środek do czyszczenia każdego rodzaju 
powierzchni w tym teku. Czyści bardzo dokładnie, zapewnia połysk, 
nie pozostawia smug. Ulega biodegradacji w ponad 98% (metoda 
OECD). Może być używany ze 
słoną wodą. Wysokowydajny 
– używać w rozcieńczeniu 15g 
na wiaderko wody (8 litrów). Po-
wierzchnię czyścić szczotką lub 
gąbką, następnie spłukać wodą.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 02.0007

zł 50,-

mycie i czyszczenie

Mycie i czyszczenie 
pokładu oraz kadłuba
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Środek pozwalający bez wysiłku usunąć wszelkiego rodzaju zanie-
czyszczenia z linii wodnej takie jak glony, wodorosty, muszle, osady, 
przebarwienia, plamy po oleju i rdzy, zażółcenia, przebarwienia żelkotu. 
Bardzo łatwy w użyciu – wystar-
czy nanieść produkt na czysz-
czoną powierzchnię, pozostawić 
by zadziałał i spłukać wodą. Nie 
uszkadza żelkotu.

500 ml | 02.1178

Wasserpass
Reiniger  Czyścik do linii wodnej

Opakowanie: 500 ml

zł 56,-

Anti Gilb
Usuwacz żółtych przebarwień

Środek specjalnie opracowany do usuwania żółtych przebarwień 
z żelkotu i farby – tzw. „żółtej fali” na dziobie, linii wodnej oraz w 
okolicach wydechu. Bardzo łatwy w użyciu – produkt wystarczy na-
nieść gąbką, pozwolić mu działać 
przez 15 minut, a następnie 
spłukać wodą. Usuwa także 
przebarwienia z rdzy i algi.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 02.0102

zł 56,-

Hochdruck 
Reinigungskonzentrat 

Koncentrat czyszczący do myjek ciśnieniowych z dozownikiem 
środka czyszczącego. Łatwo usuwa każdego rodzaju ze wszystkich 
powierzchni, a w szczególności zanieczyszczenia atmosferyczne, 
ptasie odchody, ciemne i zielone 
zacieki, zabrudzenia okolic wy-
dechu, ślady po gumie, olejach 
i innych tłustych osadach. Może 
być używany do jachtów, łodzi, 
samochodów, plandek, tentów, 
tkanin, plastików i innych po-
dobnych powierzchni.

Opakowanie: 1000 ml

1000 ml | 02.4880

zł 51,-

Koncentrat do myjek 
ciśnieniowychDeck Super Reiniger

Super czyścik do pokładów

Alkaliczny środek do czyszczenia pokładów z laminatu. Bez trudu 
usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia, np. tłuste plamy ze 
wszystkich rodzajów powierzchni, w tym także z antypoślizgowych 
(traków), rowkowanych i oczy-
wiście gładkich. Bezpieczny dla 
żelkotu. Zachowuje własności 
antypoślizgowe. Działa w wodzie 
morskiej. Bardzo wydajny kon-
centrat w proszku.

Opakowanie: 770 ml

770 ml | 02.1182

zł 80,-

Gelcoat Reiniger
Czyścik do żelkotu

Proszek specjalnie przeznaczony do czyszczenia laminatu (żelko-
tu) oraz powierzchni malowanych farbami. Usuwa uporczywe plamy 
spowodowane przez glony i rdzę, a także przebarwienia i zażółcenia. 
Produkt łatwy w użyciu – wy-
starczy nanieść na powierzch-
nię, pozwolić działać i spłukać. 
Bardzo wydajny koncentrat 
proszkowy.

Opakowanie: 750 ml

750 ml | 02.2823

zł 80,-

Silny środek czyszczący do wszystkich rodzajów plastiku i żelkotu. 
Stosować tam, gdzie normalne czyszczenie jest nieskuteczne. Usuwa 
uporczywe plamy brudu, smoły, ropy, wosku. Nadaje się także do 
czyszczenia linii wodnej. Działa w 
wodzie morskiej. Przed użyciem 
wstrząsnąć, nałożyć produkt na 
szmatkę i dokładnie umyć za-
brudzoną powierzchnię. Spłukać 
czystą wodą.

500 ml | 02.0008

GFK Super Reiniger
Super czyścik do laminatu

Opakowanie: 500 ml

zł 50,-

mycie i czyszczeniestr 6



do zadań specjalnych
Specjalne środki

Żółknięcie żelkotu na burtach - tak 
zwana „żółta fala” widoczna szczególnie 
w części dziobowej.  Powstaje wskutek 
działania mikroorganizmów, które dostają 
się do porowatych powierzchni i farbują 
żelkot na żółto. Do usunięcia tego rodza-
ju zabrudzeń polecamy Państwu preparat 
Yachticon Anti Gilb. 

Ciemne zacieki na burtach – ciemne 
zacieki po deszczu powstają często przez 
cały sezon. Szczególnie jest to odczuwal-
ne w marinach położonych blisko dużych 
miast, ruchliwych dróg albo w okolicach 
przemysłowych. Do usuwania zacieków  
tego rodzaju polecamy Yachticon Regen-
streifen Entferner w sprayu.

Ślady po oponach i gumowym obuwiu 
– często do ochrony pomostów używa 
się starych opon. Niestety jeżeli nasz 
odbijacz dostanie się miedzy albo w opo-
ny, to opony zostawiają brudne ślady na 
burcie. Nieodpowiednia podeszwa buta 
często brudzi pokład. Odpowiedzią na 
te problemy jest Yachticon Gummistreifen 
Entfertner, który dodatkowo znakomicie 
wyczyści bród z sadzy zbierający się wo-
kół wydechu.

Plamy rdzy – niestety stal nierdzewna 
nie zawsze okazuje się nierdzewna. Sta-
lowe elementy osprzętu łatwo ulegają 

korozji w agresywnym środowisku wody 
morskiej. Plamy z rdzy pozostawiają 
brudne zacieki na żelkocie lub farbie. Tego 
rodzaju zabrudzenia łatwo usuniemy pre-
paratem Yachticon Rost + Kalk Entferner.

Osad z soli i kamień – woda morska i 
słońce to kombinacja, która nieuchronnie 
pozostawia na naszym jachcie osad solny 
i wapienny po odparowaniu wody, która 
dostała się na pokład. Szczególnie jest to 
widoczne na oknach i lukach oraz ciem-
nych powierzchniach. Yachticon Salz und 
Kalkflecken Entferner bez trudu usunie 
te zanieczyszczenia. Po prostu rozpyl 
środek na czyszczonej powierzchni, a po 
chwili wytrzyj ją suchą szmatką.

Brudne odbijacze - pod wpływem UV 
promieni oraz brudu portowego odbijacze 
stają się zniszczone i brzydkie. Co więcej, 
brud ten przenosi się następnie na burty 
pozostawiając trudne do usunięcia ślady. 
Zabrudzenia odbijaczy można bardzo ła-
two usunąć preparatem Yachticon Fender 
Frisch. Produkt ten nadaje się także do 
białych relingów i ram okiennych.

Poliwęglan lub pleksi  - do pielęgna-
cji powierzchni ze szkła organicznego 
powinny być stosowane specjalne środ-
ki. Polecamy tutaj preparat Yachticon 
Acrylglas Pflege. Nie powinno się używać 

domowych środków do czyszczenia tego 
rodzaju szkła, ponieważ zawierają one 
składniki, które mogą uszkodzić (zma-
towić) powierzchnię. Preparat Acrylglas 
Pflege czyści zarówno powierzchnię, jak 
i skutecznie chroni ją przed ponownym 
osadzaniem się brudu. Deszcz łatwo 
spływa po szybach, co zapewnia lepszą 
widoczność. Jeśli na powierzchni znajdują 
się rysy, usuwamy je preparatem Yachti-
con Acrylglas Kratzer Entferner.

Panele solarne – są coraz powszech-
niej stosowane na jachtach i łodziach 
motorowych jako źródło dodatkowej 
energii. Wydajność paneli zależy w dużym 
stopniu od utrzymania ich powierzchni w 
czystości. Mycie paneli nieodpowiednimi 
środkami może łatwo doprowadzić do 
ich zmatowienia. Dodatkowo na pane-
lach osadza się kamień z wysychającej 
wody i inne zanieczyszczenia. W ofercie 
Yachticon znajduje się specjalny środek 
Solarmodul Reiniger specjalnie przezna-
czony do utrzymywania paneli solarnych 
w czystości.

Pająki – za ten środek pokochają cię 
żona i dzieci. Spray przeciwko pająkom, 
który spowoduje, że wyniosą się one z 
jachtu i przez wiele tygodni na niego nie 
powrócą. Chyba nie trzeba lepszej reko-
mendacji dla Yachticon Anti Spinen Spray.
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Clean-a-Board
Płyn do czyszczenia desek serfingowych

Skoncentrowany, silny środek czyszczący do wszelkich powierzch-
ni laminatowych i żelkotowych. Szczególnie dobrze czyści deski  sur-
fingowe i pokłady na łodziach oraz pontonach, zwłaszcza chropowate 
powierzchni antypoślizgowe. 
Produkt z łatwością usuwa 
nawet silne zabrudzenia np. 
pozostałości smoły i ropy.

Opakowanie: 500 ml

750 ml | 02.0006

zł 56,-

Produkt prezentuje zaawansowaną innowacyjną technologię 
uszczelniająca z ochronną warstwą i drobinkami ścierającymi. Idealny do 
usuwania przebarwień. Zostawia warstwę ochronną o wysokim połysku, 
odporną na wodę i wysoce od-
porną na plamy. Produkt daje wy-
jątkowo długo działającą ochronę 
i efekt łatwego czyszczenia. Jest 
przeznaczony do czyszczenia, 
zabezpieczania i uszczelniania żel-
kotu, lakierów, stali nierdzewnej, 
tworzyw sztucznych, aluminium, 
PCV i wielu innych powierzchni.

250 ml | 02.2197

Nano12
Czyści, poleruje i uszczelnia w jednej operacji

Opakowanie: 250 ml

zł 115-



Algen + Muschel
Entferner  Usuwacz glonów i muszli

Środek do usuwania glonów, muszli, pąkli i wodorostów, zanie-
czyszczeń i zacieków z podwodnej części kadłuba, a także silników 
przyczepnych i przekładni S-drive. Bardzo łatwa aplikacja w sprayu 
– wystarczy rozpylić produkt 
na czyszczonej powierzchni 
pozwolić mu działać, a następnie 
spłukać wodą.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 02.2136

zł 50,-

Rozwiązywanie typowych 
problemów

Błyskawicznie usuwa ślady gumy, oleju, smoły i sadzy z kadłuba. 
Doskonały do usuwania śladów po oponach lub butach oraz sadzy z 
okolic wydechu. Nadaje się na laminat (żelkot), inne tworzywa sztucz-
ne oraz farby i lakiery. Wystarczy 
rozpylić produkt, pozostawić na 
chwilę by zadziałał, a następnie 
spłukać wodą i gąbką.

500 ml | 02.2125

Gummistreifen Entferner 
Usuwacz  śladów gumy i spalin

Opakowanie: 500 ml

zł 50,-

Regenstreifen
Entferner  Usuwacz ciemnych zacieków

Trwale usuwa ciemne zacieki powstałe ze spływania wody. Sku-
teczny na wszystkie rodzaje zabrudzeń. Bardzo prosta aplikacja w 
sprayu – rozpylić produkt na czyszczonej powierzchni, pozwolić mu 
działać, a następnie spłukać. 
Produkt można stosować na 
laminat, żelkot, stal nierdzew-
ną i powierzchnie malowane 
farbami.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 02.1188

zł 48,-

Łatwo i szybko usuwa przebarwienia laminatu, żelkotu i powłoki 
malarskiej spowodowanej przez rdzę, osady mineralne i inne silne 
zabrudzenia. Bardzo prosta aplikacja w sprayu – rozpylić produkt na 
czyszczonej powierzchni, po-
zwolić mu działać, a następnie 
spłukać. Produkt skoncentro-
wany bardzo ekonomiczny i 
wydajny w użyciu.

500 ml | 02.1698

Rost + Kalk
Entferner  Usuwacz rdzy i przebarwień

Opakowanie: 500 ml

zł 50,-

Salz & Kalkflecken
Usuwacz soli i kamienia

Usuwa sól i kamień z powierzchni takich jak na przykład szkło, 
akryl, poliwęglan, pleksi, PVC, lakier, farba, stal nierdzewna, tworzyw 
sztuczne.  Szczególnie przydatny  do okien i luków. Wystarczy roz-
pylać produkt, pozostawić na 
chwilę by zadziałał, a następnie 
spłukać wodą i gąbką.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 02.2121

zł 51,-
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Quick Innenreiniger
Szybki czyścik do wnętrza

Uniwersalny środek czyszczący do wszystkich powierzchni we-
wnątrz jachtu. Czyści plastik, winyl, szkło, żelkot, powierzchnie malo-
wane i lakierowane oraz inne gładkie materiały. Bardzo łatwy w użyciu, 
wystarczy spryskać czyszczoną 
powierzchnię i ją wytrzeć np. 
papierowym ręcznikiem.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 02.1029

zł 48,-

Produkt z nowoczesnej technologii przeznaczony do zabezpie-
czania szkła, akrylu, poliwęglanu, PVC. Zostawia ultra cienką warstwę 
ochronną, która odpycha wodę i zapobiega tworzeniu się zanieczysz-
czeń, powierzchnie pozostają 
jasne i przejrzyste.

100 ml | 02.3966

Nano Scheibe
Nanopowłoka na szyby

Opakowanie: 100 ml

zł 119,-

Acrylglas Pflege
Środek do mycia pleksi

Delikatnie usuwa nagromadzony brud na akrylu, żywicach i innych 
powierzchniach z plastiku. Zapobiega pęknięciom na skutek naprężeń 
powierzchni. Przywraca blask zmatowiałej powierzchni. Zawiera anty-
statyczne składniki zapobiegają-
ce osadzaniu się kurzu. Rozpylić 
spray i wypolerować miękką 
szmatką tak długo, aż brud nie 
zostanie usunięty, a powierzch-
nia będzie czysta i sucha.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 02.1180

zł 46,-

Acrylglas Kratzer
Entferner  Usuwacz zarysowań z pleksi

Usuwa średniej głębokości rysy z pleksi oraz poliwęglanu i sprawia, 
że matowe bulaje, luki i okna stają się ponownie przejrzyste. Usuwa tak-
że uporczywe plamy i przebarwienia. Zapewnia długotrwałą ochronę 
przed pękaniem i zabrudzeniem. 
Nałożyć produkt i polerować za 
pomocą polerki wolnoobrotowej 
lub szmatki. Nadaje się także do 
powłok z żywicy.

Opakowanie: 250 ml

250 ml | 02.1181

zł 51,-

Szybko i niezawodnie usuwa wszystkie rodzaje pająków i ich 
krewnych. Spray zawiera naturalne substancje zapachowe, które 
zapobiegają ponownemu zagnieżdżeniu pająków przez długi czas. 
Produkt bardzo łatwy w użyciu, 
wystarczy rozpylić w miejscach 
przebywanija pająków i pozwolić 
mu działać. 

500 ml | 02.1928

Ati Spinen  
Środek przeciw pająkom

Opakowanie: 500 ml

zł 58,-

specjalne środki str 9

Usuwa uporczywe osady i wszelkiego rodzaju zabrudzenia z pa-
neli słonecznych (zanieczyszczenia mogą zmniejszać skuteczność do 
15%). Może poprawić efektywność instalacji o 100% w stosunku do 
stanu wyjściowego. Pozostawia 
antystatyczną warstwę ochron-
ną przed ponownym zabrudze-
niem. Może być wykorzystywany 
także do paneli w domu, ogro-
dzie i innych miejscach. 

500 ml | 02.5049

Solarmodul Reiniger
Czyścik do paneli słonecznych

Opakowanie: 500 ml

zł 50,-



i impregnacja tkanin
Czyszczenie

Czyszczenie żagli i tkanin – utrzymanie w czystości żagli, 
tentów i innych elementów z tkanin to poważny problem na 
jachcie. Do normalnie zabrudzonych żagli i tkanin polecamy 
preparat Yachticon Segel und Gewebe Reiniger. Sprawdzi się 
on także doskonale przy praniu sztormiaków. Do mocnych za-
brudzeń można stosować środek Yachticon Planen Reiniger lub 
użyć myjki ciśnieniowej wraz ze środkiem Yachticon Hochdruck 
Reinigungskoncentrat. W taki sam sposób można wyczyścić 
plandeki i inne podobne materiały.

Do usuwania pleśni i grzybów (czarne punkty na tkaninie) 
stosujemy Yachticon Schimmel Entferner z chlorem. Preparat ten 
jest bardzo łatwy w użyciu: spryskać materiał, pozostawić na 
kilka minut, a następnie spłukać dużą ilością wody. Podobnie 
postępujemy w przypadku zanieczyszczenia żagli, tentów lub 
innych tkanin przez odchody ptaków lub owadów używając 
środka Yachticon Spinnen & Mövendreck Entferner. Zawsze jeśli 
chcemy wyczyścić wrażliwy i mało odporny materiał, każdy 
preparat powinien zostać wcześniej wypróbowany w mało 
widocznych miejscach.

Na koniec poświęćmy chwilę materiałom we wnętrzu na-
szego jachtu. Za pomocą Yachticon Teppich und Polsterreiniger 
można szybko i bez trudu wyczyścić obicia materacy czy ka-
nap, tapicerki oraz dywaniki i podsufitki. 

Impregnowanie – po wyczyszczeniu i wysuszeniu warto 
ponownie zaimpregnować żagle, sztormiaki, tenty i inne ma-
teriały, aby uodpornić je na działanie wody. Yachticon oferuje 
impregnat w sprayu, preparat impregnujący oraz uszczelniacz 
szwów. Preparat w sprayu - Yachticon Impragnier Spray jest 
łatwiejszy w użyciu: wystarczy tylko spryskać czystą i suchą 
powierzchnię. Jeden spray wystarcza na ok. 5 m2. Środek im-
pregnujący w płynie - Yachticon Impragnier Mittel nakłada się 
za pomocą czystej gąbki lub szmatki. Wystarcza na ok. 10 m2. 
Preparat uszczelniający - Yachticon Naht Dichter jest stosowany 
do uszczelniania i wzmacniania nieszczelnych szwów.
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Fender Frisch
Środek do mycia obijaczy

Jednocześnie łatwo usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia i 
zabezpiecza obijacze z PCV i gumy oraz wszelkie inne przedmioty z 
miękkich tworzy sztucznych. Nie pozostawia lepkiej powierzchni jak 
rozpuszczalniki. Usuwa brud, 
smar, gumę, smołę, oleje i inne 
zanieczyszczenia i sprawia, że 
obijacze wyglądają jak nowe.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 02.1025

zł 50,-

Wonder Bilge
Środek do mycia zęz

Uwolnij zęzę od brudu, tłuszczu, oleju i szlamu. Produkt wiąże 
wszystkie zanieczyszczenia, które zebrały się w zęzie i w tej postaci 
mogą być one wypompowane do odpowiedniego kolektora. Po pro-
stu wlej do zęzy trochę wody 
i preparatu. Rozprowadź go 
szczotką, albo pozwól by prze-
chyły łodzi rozprowadziły go 
w zęzie. Preparat usuwa także 
nieprzyjemny zapach.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 02.1026

zł 50,-



Impregnat do namiotów, czyści i impregnuje w jednym etapie, 
tkaniny, namioty, markizy, parasole, odzież itp. Zostawia powłokę 
wodoodporną i oddychającą, zapobiega elektryzowaniu, może być 
stosowany do tkanin natural-
nych i syntetycznych, zapobiega 
powstawaniu pleśni.

1000 ml | 07.1399

Zelt Impragnierer
Płyn do czyszczenia i impregnacji namiotów

Rozmiar: 1000 ml

zł 84,-

Impragnier Spray
Impregnat w spayu

Impregnuje pokrycia jachtowe, leasyjacki, szprycbudy, bimini, 
markizy, tenty oraz sztormiaki i inne tkaniny wykonane z włókien 
naturalnych i syntetycznych. Wodoodporny, antystatyczny i oddycha-
jący. Chroni przed wilgocią i ple-
śnią. Rozpylić na czysty i suchy 
materiał z odległości 20 - 30cm. 
Pozostawić do wyschnięcia. 
Zawartość wystarcza na około 
5 - 6 m2.

Opakowanie: 400 ml

400 ml | 02.1028

zł 48,-

Impragnier Mittel
Impregnat do tkanin

Zabezpiecza przed działaniem wody pokrycia jachtowe, leasyjacki, 
szprycbudy, bimini, markizy, tenty oraz sztormiaki i inne materiały w 
tym także naturalne. Zapobiega tworzeniu się plam i pleśni, zapewnia 
oddychanie. Opakowanie 500 ml 
wystarczy do zabezpieczenia 5 
– 10 m2  tkaniny.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 02.1697

zł 51,-

Planen Reiniger
Czyścik do plandek 

Silny środek do wszelkiego rodzaju materiałów pokrytych PCV, PE 
lub inna powłoką. Łatwo usuwa brud, tłuszcz, sadzę, spaliny, mech, 
pleśń, ptasie odchody oraz zanieczyszczenia atmosferyczne. Nadaje 
się do myjek ciśnieniowych. 
Środek bardzo wydajny i ekono-
miczny – koncentrat.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 02.2126

zł 50,-

Czyszczenie 
i impregnacja tkanin

Czyści i rozjaśnia żagle zarówno białe jak i w innych kolorach, a tak-
że pokrowce, leasyjacki, szprycbudy, bimini, markizy, tenty oraz sztor-
miaki i inne tkaniny impregnowane. Usuwa brud, tłuszcz, pleśń oraz 
inne zanieczyszczenia. Produkt 
delikatny, nie niszczy materia-
łów, ani ich impregnacji, nadaje 
się do tkanin naturalnych.

500 ml | 02.1027

Segel und Gewebe 
Reiniger  Czyścik do żagli i tkanin

Rozmiar: 500 ml

zł 48,-
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Spezialwaschmittel
Środek do prania

Specjalny detergent do prania sztormiaków i innych ubrań. Nie 
zawiera środków wybielających, barwników i wypełniaczy. Nadaje się 
szczególnie do prania ubrań z membranami oddychającymi, wiatro i 
wodoodpornych, także z mikro-
fibry i lycry oraz ubrań z lami-
nowanymi szwami. Sprawdza się 
przy odświeżaniu bawełny, syn-
tetyków i tworzyw mieszanych. 
Dociera głęboko we włókna 
pozostawiając tkaninę czystą i 
jednocześnie jest bardzo delikat-
ny. Bardzo wydajny 100 ml na 5 
litrów wody.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 03.5192

zł 60,-

Nano Textil 
Impregnat do tkanin / sztormiaków

Innowacyjny środek impregnujący wykonany w nanotechnologii 
do wszelkiego rodzaju tkanin. Tworzy super cienką, przeźroczystą, 
elastyczną Nano powłokę która jest wodoodporna i odporna na dzia-
łanie soli. Szczególnie dobrze 
nadaje się do zabezpieczania 
sztormiaków, polarów, wyrobów 
z bawełny lub mieszanek natu-
ralno – syntetycznych. 

Opakowanie: 250 ml

250 ml | 02.3965

zł 85,-

Wasch-in Impragniermittel  
Środek impregnujący

Specjalny środek impregnujący do sztormiaków i innych ubrań 
o dużej wartości. Nadaje się szczególnie do impregnowania ubrań 
z membranami oddychającymi, wiatro i wodoodpornych, także z 
mikrofibry i lycry oraz ubrań z 
laminowanymi szwami. Przy-
wraca i konserwuje strukturę 
membrany zachowując zdolność 
oddychania materiałów oraz za-
pewnia ich nieprzemakalność 
Wydajność 100 - 200 ml na 1 
kg ubrań.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 03.5202

zł 80,-

Impragnierspray 
Impregnat do sztormiaków

Spray przeznaczony do impregnacji odzieży i obuwia, także wyko-
nanych z zaawansowanych technologicznie materiałów. Oddychające 
tkaniny i materiały z membraną nie tracą swoich właściwości. Spray 
jest szybkoschnący, nie pozosta-
wia śladów i zapewnia skuteczną 
i trwałą ochronę.

Opakowanie: 300 ml

300 ml | 03.5178

zł 40,-
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Uszczelnia szwy w sztormiakach, szprycbudach, bimini, markizach, 
tentach oraz innych podobnych produktach przywracając im wodood-
porność zabezpiecza przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz 
wodą. Bardzo trwały.

100 ml | 02.1704

Naht Dichter
Uszczelniacz szwów

Rozmiar: 100 ml

zł 29,-
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Produkt przeznaczony do usuwania czarnych punktów i innych 
przebarwień powodowanych przez pleśń i grzyby. Przeznaczony do 
żagli, pokrowców i pozostałych tkanin, a także winylu, farby i żelko-
tu. Czyści szybko i efektywnie 
bez konieczności szorowania 
– wystarczy nanieść produkt na 
czyszczona powierzchnię. Elimi-
nuje zapach stęchlizny.

500 ml | 02.1030

Schimmel-Entferner
Usuwacz pleśni

Rozmiar: 500 ml

zł 48,-

Vinyl Shampoo 
Środek do mycia winylu

Łatwo usuwa uporczywe przebarwienia, tłuszcz i inne zabrudze-
nia z winylu, PCV, pokryć kanap, wykładzin, podsufitek oraz odzieży 
wykonanych z tworzyw sztucznych, sztucznej skóry, itp. Odświeża 
wyblakłe kolory. Wlać około 50 
ml koncentratu na 10l. wody, a 
następnie czyścić powierzchnię 
przygotowanym roztworem i 
wytrzeć do sucha.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 02.1187

zł 48,-

Teppich und Polster Reiniger
Czyścik do wykładzin i tapicerek

Usuwa plamy i zanieczyszczenia z tapicerek, wykładzin, podsufi-
tek, kanap, poduszek, firanek, itp. Może być stosowany na wszystkie 
materiały. Bardzo łatwy w użyciu – wystarczy nanieść środek na czysz-
czoną powierzchnię, pozwolić 
mu schnąc, a następnie usunąć 
pozostałości odkurzaczem.  

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 02.2832

zł 50,-

Spinnen und Mövendreck 
Entferner Usuwacz odchodów z tkanin

Usuwa odchody mew i pająków (czarne kropki) oraz innych zwie-
rząt z żagli, pokrowców, sprayhoodów, tentów, plandek  i innych ma-
teriałów. Wystarczy rozpylać preparat na zabrudzoną powierzchnię i 
wyczyścić szczotką z wodą.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 02.1591

zł 54,-

Gummi Pflege
Płyn do czyszczenia gumowych powierzchni

Produkt do pielęgnacji gumy. Czyści i zabezpiecza powierzchnie 
gumowe oraz masy uszczelniające. Zapobiega ich kruchości i daje 
im nową elastyczność, przywraca kolory, uszczelnia powierzchnie. 
Sprawdza się także bardzo 
dobrze jako skuteczny środek 
do mycia wszystkich rodzajów 
tworzyw sztucznych w kabinie 
łodzi. Doskonale nadaje się do 
czyszczenia starszych typów 
pontonów wykonanych z tkani-
ny gumowanej.

Opakowanie: 250 ml

250 ml | 02.2150

zł 54,-
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i czyszczenie teku
Konserwacja

Pokład i inne elementy na jachcie wykonane z teku lub in-
nych gatunków drewna egzotycznego – np. iroko lub peroby 
powinny być regularnie myte. Do bieżącego utrzymywania tych 
elementów w czystości używa się delikatnych detergentów ta-
kich jak Yachticon Teak Super Reiniger albo Yachticon Boat Wash 
oraz miękkiej szczotki. Częstość tych zabiegów zależy od zanie-
czyszczenia powietrza w okolicy w której cumuje jacht. Jeżeli 
zanieczyszczenia pochodzące z powietrza, a w szczególności 
emisji przemysłowych, spalin, zapylenia, itp. nie będą regular-
nie usuwane, to będą one tworzyć z wodą (deszczową albo 
skraplającą się na pokładzie) agresywną mieszankę atakującą 
drewno. W ten sposób powierzchnia drewna staje się wyblakła, 
szorstka i tworzą się na niej ciemne palmy i smugi. W szorstkiej 
powierzchni szybciej gromadzą się kolejne zanieczyszczenia i 
proces niszczenia pokładu szybko postępuje. Doczyszczenie 
takiego zaniedbanego pokładu wymaga sporego wysiłku. Aby 
zapobiec opisanemu zjawisku Yachticon oferuje kilka różnych 
produktów:

 Teak Super Reiniger przeznaczony jest do okresowego 
czyszczenia dobrze zachowanych pokładów. Detergent o od-
czynie zasadowym łatwo i delikatnie usuwa brud, kurz, zanie-
czyszczenia oraz tłuszcze i sadze. 

 Teak Cleaner und Brightner silny alkaliczny proszek do 
czyszczenia mocno zabrudzonych i zniszczonych pokładów. 
Nie tylko usuwa brud, kurz, tłuszcze, sadze oraz inne zanie-
czyszczenia, ale także przywraca naturalny jasny kolor drewna 
usuwając efekty utlenienia drewna.

 Teak Brightner środek przeznaczony do łatwego usuwa-
nia szarego zabarwienia teku będącego przyczyną utlenienia 
drewna. Przywraca tekowi jego naturalny żółty kolor.

 
Oczyszczone drewno należy zabezpieczyć olejkiem teko-

wym, ponieważ zapobiega to utlenianiu drewna w kontakcie 
z powietrzem, ułatwia utrzymanie pokładów, a także ławek 
w kokpitach, platform kąpielowych, stołów itp. w czystości, 
gdyż zaimpregnowane drewno jest gładsze i co ważniejsze 
nie wchłania zanieczyszczeń. Olejkowanie pokładu powinno 
wykonywać się co najmniej raz w sezonie na wiosnę, a opty-
malnie także w połowie sezonu. Aby nałożyć olejek drewno 
powinno być czyste i suche. Olejek można nakładać, pędzlem, 
wałkiem lub czystą szmatką bawełnianą. Impregnat powinien 
wysychać co najmniej 12 godzin zanim obciążymy pokład.  
Do olejkowania drewna możemy polecić dwa produkty firmy 
Yachticon:

 Teak Ől Golden Klassik, który polecany jest do starszych 
pokładów, na których powierzchni pojawiają się z czasem prze-
barwienia i uszkodzenia drewna. Olejek ten zawiera pigment w 
ciepłym złotym kolorze, który wyrównuje barwę drewna nada-
jąc mu piękny klasyczny wygląd.

  Teak Ől Klar, który polecany jest do nowych pokładów 
lub pokładów w dobrym stanie, ponieważ zachowuje natural-
ny jasny kolor drewna, głęboko impregnując i zabezpieczając 
pokład.
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Środki do codziennej 
pielęgnacji kadłuba i pokładu

Teak Super Reiniger 
Super czyścik do teku

Łatwo usuwa brud, tłuste plamy, pleśń i przebarwienia z teku i 
innych gatunków drewna używanego na łodziach. Produkt bardzo 
wydajny i łatwy w użyciu – wystarczy 30 ml dodać do wiadra z wodą 
(8 litrów), czyścić pokład wzdłuż 
słojów drewna za pomocą 
szczotki i po ok. 15 min. spłu-
kać wodą. Produkt nie zawiera 
kwasów i alkaliów – w przypadku 
silnych zabrudzeń można zwięk-
szać ilość koncentratu.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 02.1189

zł 46,-

W prosty sposób usuwa szare przebarwienie spowodowane utle-
nieniem i rozjaśnia drewno przywracając mu ponownie piękny, jasny i 
naturalny kolor. Podkreśla naturalne usłojenie drewna. Bardzo łatwy 
w użyciu – wystarczy rozprowa-
dzić produkt miękką szczotką 
wzdłuż słojów drewna, pozwolić 
mu działać, a następnie spłukać 
wodą.

500 ml | 02.1190

Teak Brightner 
Odszarzacz do teku

Opakowanie: 500 ml

zł 48,-

Teak Cleaner + Brightner 
Czyścik i rozjaśniacz do teku

Bardzo silny i wydajny proszek do czyszczenia i rozjaśniania (od-
szarzania) teku i innych gatunków drewna stosowanych na jachcie. 
Dokładnie usuwa brud, tłuszcze, glony i algi. Przywraca drewnu jego 
naturalny kolor. Nie uszkadza 
włókien drewna. Łatwa aplikacja 
wyczyść – spłucz.

Opakowanie: 770 ml

770 ml | 02.0736

zł 80,-

Olej i impregnat do teku z pigmentem nadającym drewnu ciepły 
złoty kolor. Zapewnia długotrwałą ochronę przeciw UV i wodzie, także 
słonej. Głęboko penetruje drewno. Preparat można nakładać pędzlem 
lub wałkiem na czyste i suche 
drewno. Można stosować na 
zewnątrz i w kabinie. Zgodny z 
normą DIN 53 160 i EN 371.

500 ml | 02.0737

Teak Ől Golden Klassik 
Olejek do teku złoty klasyk

zł 65,-

Teak Ől Klar 
Olejek do teku bezbarwny

Olej i impregnat do teku zapewniający długotrwałą ochronę drew-
na przeciw UV i wodzie, także słonej. Zachowuje i zapewnia naturalny 
kolor drewna. Głębokopenetrujący. Preparat można nakładać pędzlem 
lub wałkiem na czyste i suche 
drewno. Można stosować na 
zewnątrz i w kabinie. Zgodny z 
normą DIN 53 160 i EN 371.

500 ml | 02.0738

Konserwacja teku

Czas sch.:  12 godz. przy 20°C

Wydajność:  ok. 5 m2 z 0,5 litra

Opakowanie:  500 ml

zł 65,-
Czas sch.:  12 godz. przy 20°C

Wydajność:  ok. 5 m2 z 0,5 litra

Opakowanie:  500 ml
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Nano Holz
Nano do powierzchni Teak

Innowacyjny środek impregnujący wykonany w nanotechnologii 
do wszelkiego rodzaju drewna. Tworzy super cienką, przeźroczystą, 
elastyczną nanopowłokę która jest wodoodporna i odporna na dzia-
łanie soli. Powierzchnie zabez-
pieczone Nano Holz są odporne 
na zanieczyszczenia i chronią 
drewno przed starzeniem i sza-
rzeniem. Szczególnie nadaje się 
do drewna tekowego.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 02.3963

zł 149,-

Drugi krok do uzyskania pięknego i czystego pokładu z teku. Usu-
wa szybko i skutecznie szare utlenienie drewna i przywraca piękny, 
jasny kolor naturalnego pokładu tekowego. Uwidoczni i podkreśli 
naturalne słoje drewna. Jest 
bardzo łatwy w zastosowaniu. 
Ostatnim krokiem do uzyskania 
pięknego i czystego pokładu 
tekowego jest użycie Yachticon 
Teak Perfekt 3.

1000 ml | 02.4867

Teak Perfekt 2
Płyn do odszarzania teaku 1 L.

Opakowanie: 1000 ml

zł 51,-

Teak Perfekt 1
Płyn do czyszczenia teaku 1 L.

Pierwszy krok do uzyskania pięknego i czystego pokładu tekowego. 
Jest to intensywny środek czyszczący do drewna zarówno na pokładzie 
jak i położonego w innych miejscach. Usuwa zanieczyszczenia zachowu-
jąc naturalną strukturę drewna i 
zostawia również powłokę anty 
poślizgową. Środek skoncentro-
wany 100ml na wiaderko 8l wody. 
Następnymi krokami do uzyska-
nia pięknego i czystego pokładu 
tekowego jest użycie Yachticon 
Teak Perfekt 2 oraz Yachticon 
Teak Perfekt 3.

Opakowanie: 1000 ml

1000 ml | 02.4866

zł 51,-

Teak Langzeit Schutz   
Olejek o wydłużonym działaniu

Olejek zapewniający długotrwałą ochronę. Chroni dłużej niż kon-
wencjonalne olejki. Specjalna ochrona UV chroni drewno jest bardzo 
wydajny i wodoodporny. Olejek przyciemnia drewno i wyrównuje kolor. 
Butelkę przed użyciem należy 
wstrząsnąć. Oczyścić dokładnie 
drewno i wysuszyć, powierzch-
nia musi być wolna od kurzu i 
tłuszczu. Produkt nanieść za po-
mocą pędzla lub gąbki. Nadmiar 
natychmiast zebrać a narzędzia 
umyć terpentyną.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 02.4860

zł 110,-

Usuwa glony (algi), pleśń oraz odchody ptaków z pokładów te-
kowych oraz mebli ogrodowych. Silny i skoncentrowany preparat w 
proszku. Przywraca zloty kolor teku, który stał się szary.

750 g | 02.1994

Algen, Moss und Schimmel 
Entferner Usuwacz glonów i odchodów

Opakowanie: 750 g

zł 68,-

Trzeci krok do uzyskania pięknego i czystego pokładu tekowego. 
Jest to olejek który trwale chroni drewno tekowe. Wnika głęboko w 
drewno, a jednocześnie nie zmienia faktury drewna. Olejek posiada 
filtry UV co daje pełną odpor-
ność na warunki atmosferyczne, 
powierzchnia po nim staje się 
wodoodporna oraz odporna na 
działanie soli.

1000 ml | 02.4868

Teak Perfekt 3
Olejek do teaku 1 L.

Opakowanie: 1000 ml

zł 71,-



PORADY I INFORMACJE
Środki do łodzi pneumatycznych:

Łodzie pneumatyczne wykonane są 
z wysokiej jakości materiałów, jednak 
ciągłe ich narażenie na szkodliwy wpływ 
środowiska, a w szczególności promie-
niowania UV, zanieczyszczeń atmosfe-
rycznych i wody powoduje konieczności 
regularnej ich konserwacji. Pielęgnacja 
poszycia łodzi pneumatycznych zapew-
nia nie tylko dobry wygląd, lecz również 
w dużej mierze wpływa na okres bezawa-
ryjnego użytkowania. 

Yachticon oferuje szereg produktów, 
dzięki którym pontony pozostaną przez 
długi czas w szczytowej formie bez wy-
siłku włożonego w konserwację i wydat-
ków na kosztowne naprawy.

Czyszczenie łodzi pneumatycznej - po 
każdorazowym użyciu ponton powinien 
zostać wyczyszczony. Dlatego tak ważne 

jest by czynność ta była łatwa i szybka 
do wykonania. Yachticon Schlauchboot 
Reiniger wystarczy nanieść na gąbkę i 
przetrzeć nią ponton, pozwolić krótko 
zadziałać, a następnie spłukać rozpusz-
czony brud wodą.

Pielęgnacja łodzi pneumatycznej – Yach-
ticon Schlauchboot Pflege to olej pielęgna-
cyjny, który chroni poszycie łodzi pneu-
matycznej przed szkodliwymi wpływami 
środowiska i promieniowaniem UV przed 
utratą elastyczności i wyblaknięciem. Roz-
prowadza się go po prostu na czystym 
materiale suchą, czystą ścierką przez lek-
kie wtarcie. Po tym powierzchnia staje się 
znowu sprężysta i aksamitnie miękka.

Część podwodna i zapobieganie po-
rastaniu – Yachticon Unterwasser Wachs 
to wodoodporny, bardzo twardy wosk 

zawierający PTFE, który zapobiega na 
pewien czas (ok. 3 tygodnie) obrastaniu 
dna pontonu albo małej łodzi regatowej. 
Bardzo gładkie dno nie tylko zapobiega 
porastaniu, ale też zwiększa osiągi łodzi. 
Doskonały do zabezpieczenia dna podczas 
rejsu, urlopu czy regat. 

Naprawa uszkodzeń pontonu – Yachti-
con Schlauchboot Reperatur Set to zestaw 
naprawczy zawierający specjalny dwu-
składnikowy klej do klejenia Neoprenu, 
Hypalon, Synotexu i innych materiałów 
z których wykonane są pontony, pięć łat 
różnej wielkości (okrągłe i prostokątne) 
oraz akcesoria niezbędne do wykonania 
naprawy (papier ścierny, mieszadełko). 
Zestaw pozwala na łatwą i skuteczną na-
prawę uszkodzonego poszycia pontonu. 
Zestawy są dostępne w kolorach szarym 
i czarnym.

Czyszczenie, Konserwcja, 
Naprawa Pontonów
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Środek ten myje i zabezpiecza pontony wykonane z PCV, Hypalo-
nu i innych materiałów przed działaniem czynników atmosferycznych, 
kredowaniem, blaknięciem. Zawiera filtr UV. Wydłuża żywotność i po-
prawia wygląd pontonu. Pozwala 
zachować elastyczność powłoki 
zapobiegając jej pękaniu. Powi-
nien być stosowany po każdym 
okresie użycia pontonu.

500 ml | 02.1558

Schlauchboot
Pflege  Środek do mycia pontonów

Opakowanie: 500 ml

zł 60,-

Produkt specjalnie zaprojektowany do wszystkich łodzi i pon-
tonów, które znajdują się w wodzie tylko przez krótki okres czasu, 
a ich część podwodna nie jest zabezpieczana antifoulingiem jak np. 
mieczowe regatówki, pontony 
czy łodzie transportowane na 
przyczepach. Zawiera PTFE i 
specjalne mikrowłókna, pozo-
stawia extra gładką powierzch-
nię. Zapobiega porastaniu przez 
3 tygodnie.

500 ml | 02.2124

Unterwasser
Wachs  Wosk podwodny przeciwporostowy

Opakowanie: 500 ml

zł 71,-

Środki do codziennej 
pielęgnacji kadłuba i pokładu

Schlauchboot
Reiniger Czyścik do pontonów

Łatwo czyści i przywraca oryginalny kolor zabrudzonym pon-
tonom z PCV, Hypalonu i innych podobnych materiałów. Bez trudu 
usuwa brud, plamy, oleje i zabrudzenia linii wodnej. Łatwy w aplikacji 
wystarczy nanieść produkt, po-
czekać aż uwolni brud i spłukać. 
Przywraca elastyczność powłoki 
i zapobiega jej pękaniu.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 02.1177

zł 50,-

Jednoskładnikowy, wodoodporny, szybkoschnący kontaktowy klej 
do naprawiania pontonów, pianek itp. 

70 g | 02.4761

Schlauchboot Kleber 1-K  

Klej

Opakowanie: 70 g

zł 35,-

Flexy Elastiche Gummi Farbe   
Farba elastyczna

Jednoskładnikowa, elastyczna farba nawierzchniowa o znakomitej 
przyczepności specjalnie przeznaczona do malowania na powierzchni 
neoprenowych i hypalonowych pontonów. Może być używana także 
na inne elastyczne powierzchnie 
jak winyl, skóra, guma (także 
opony). Wydajność 8-10 m2 z 
litra. Zalecana liczba warstw 
– dwie. Drugą warstwę nałożyć 
po 6 godzinach. Można nakładać 
pędzlem, wałkiem lub pistole-
tem. Dostępne kolory: biały i 
czarny. 

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 40.5227

zł 151,-

Konserwacja 
i naprawa pontonów
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Yachticon Flateimer 
Wiaderko płaskie składane

Bardzo wysokiej jakości wiaderko, które stoi i zachowuje kształt 
po napełnieniu wodą. Po złożeniu zajmuje bardzo mało miejsca w 
bakiście lub innym schowku. Bardzo lekkie.

Pojemność: 9l.

Rozmiar: O 260 x 310 mm.

1 szt. | 32.4757

zł 40,-

Akcesoria 
do czyszczenia
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Dwuskładnikowy klej oraz łaty do profesjonalnej i trwałej napra-
wy pontonów wykonanych z Neoprenu, Hypalonu, Synotexu i innych 
podobnych materiałów. Opakowanie zawiera dwie duże łaty 14x21 
cm., butelkę kleju 125 g., bu-
telkę utwardzacza 10 ml. papier 
ścierny oraz pędzelek. Łatki są w 
kolorze szarym. Klej dwuskład-
nikowy 100% wodoodporny. 
Łatwa aplikacja.

komplet | 02.2215

Reparatur Set
Zestaw do naprawy pontonów

Kolor łatek: szary

zł 175,-

Rubber Kit   
Zestaw do naprawy pontonów

Zestaw do naprawy pontonów. Przeznaczony do wszystkich ty-
pów pontonów z neoprenu, gumy i materiałów jak neopren.  W skład 
zestawu wchodzi: łatki okrągłe śr. 4 cm i 5 cm, łatki prostokątne 7x4 
cm i 12x5 cm oraz 2x łatki 18x6 
cm, 1x tubka specjalistycznego 
kleju, papier ścierny oraz gumo-
wy palec. Dostępne kolory łatek: 
szary i biały (do wyboru).

Kolory łatek: szary i biały

500 ml | 02.4745

zł 95,-

Składany basenik który może być używany jako pojemnik do mycia 
naczyń, do prania, do prysznica, jako nosidło oraz wielu innych zasto-
sowań. Samodzielnie utrzymuje kształt (stoi) kiedy jest wypełniony 
wodą. Zrobiony z wodoodpor-
nego brezentu z uszczelnionymi 
szwami oraz mocnymi uszami z 
taśmy. Wymiary 33 X 33 X 16,5 
cm – pojemność 15 litrów.

15 000 ml | 32.5025

Faltschüssel 
Składany zbiornik do mycia - 15 litrów

Pojemność: 15 000 ml

zł 54,-
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Kassetten Schlauch 
Płaski szlauch do wody 15 m w kasecie

Tekstylny wąż do wody z wysokiej jakości materiału, nawinięty 
na praktyczna kasetę, która ułatwia przechowywanie i szybkie użycie 
węża. Szlauch ma długość 15 m i jest zaopatrzony w męską i żeńską 
szybkozłączkę. 

Długość: 15 m

1 szt. | 32.4888

zł 103,-

Bardzo wygodny, płaski wąż do wody 3-kanałowy, który można 
używać bez konieczności całkowitego rozwijania. Wąż jest odporny na 
skręcanie, łatwy w przechowywaniu, posiada dwie szybkozłączkii wie-
lofunkcyjny plastikowy pistolet 
zraszający z gwintowaną złączką 
3/4 ’’ / 1’’.

1 szt. | 32.5012

3-Kammer Slachschlauch
Szlauch na wodę 15 m 3-żyłowy 

Długość: 15 m

zł 126,-

Flex-Schlauch
Elastyszczny szlauch z 7,5 m do 22,5 m

Elastyczny wąż rozciągający się z długości 7,5 m do 22,5 m długo-
ści pod ciśnieniem wody. Po użyciu wąż wraca do pierwotnej długości. 
Wielofunkcyjny pistolet rozpylający – 7 możliwych ustawień. Dwie 
szybkozłączki i końcówki na kran 
3 i 1 cal. Waga tylko 550g. Mate-
riał: termoplastyczny elastomer 
w pokrowcu z tkaniny. 

Długość: od 7,5 do 22,5 m

1000 ml | 32.5625 

zł 113,-

Bardzo wysokiej jakości szczotka z teleskopowym, aluminiowym 
uchwytem. Z możliwością podłączenia wody do szczotki za pomocą 
szybkozłączki. Z dużą miękką powierzchnią czyszczącą.

1 szt. | 32.3785

Alu Waschbürste 
Aluminiowa szczotka 

Opakowanie: 1 szt.

zł 71,-

Alu Waschbürste 
Seitenborsten Aluminiowa szczotka

Szczotka na aluminiowym trzonku  z włosiem umieszczonym 
także na bokach, które pozwala doskonale domyć miejsca łączenia 
nadbudówki z pokładem lub rogów kokpitu. Szczotka posiada alu-
miniowy teleskop osiągający 
długość od 90 cm do 175 cm. 
Szerokość robocza: 30 cm. Po-
siada miękką szczotkę z boczną 
szczeciną, można ją podłączyć 
do wody za pomocą szybko-
złączki, woda poprzez trzonek 
i szczotkę zmywa bezpośrednio 
mytą powierzchnię. 

zł 107,-

Szczotka aluminiowa do mycia standardowa. Posiada rozsuwany 
aluminiowy uchwyt osiągający długość 130 cm, powierzchnia myjąca 
225x45 mm. Szczotka wykonana jest z miękkiego nylonu, idealna do 
mycia wszystkich powierzchni z 
tworzyw sztucznych.

Alu Waschbürste Standard
Aluminiowa szczotka standardowa

zł 48,-

1 szt. | 32.5029

Opakowanie: 1 szt.

1 szt. | 32.4674

Opakowanie: 1 szt.



mycie i czyszczenie str 21

Alu Waschbürste Runde
Aluminowa szczotka okrągła, krótka

Okrągła szczotka z aluminiowym trzonkiem. Aluminiowy uchwyt 
o długości 60 cm z wygodną piankową rękojeścią. Uchwyt z możliwo-
ścią przepływu wody, w zestawie szybkozłączka. Miękka szczoteczka 
doskonałą do mycia laminatu, 
żelkotu, drewna, itp.

zł 36,-

Zestaw zawiera szczotkę, mop oraz bosak nakręcane na aluminio-
wy, teleskopowy uchwyt o regulowanej długości w zakresie od 70 do 
130 cm.

1 szt. | 32.4678

Brush Set Yachticon No. 1
Komplet szczotka, mop i bosak

Opakowanie: 1 szt.

zł 130,-

Krähe
Kruk odstraszacz ptaków

Kruk pełniący funkcję stracha na ptaki będąc naturalnym wrogiem 
wielu ptaków. Naturalnej wielkości figurka zapobiega gromadzeniu się 
ptaków w jego pobliżu. Należy go ustawić we wszystkich miejscach, 
gdzie ptaki lubią przesiadywać. 
Do kruka dołączony jest demon-
towany haczyk. 

Wymiary: 45x25 cm

1 szt. | 33.1110

zł 32,-

Faltbox Trolley 
Składane pudełko na kółkach

Składane pudełko na kółkach jest idealne do przewożenia rzeczy 
do biwakowania czy łodzi. Z łatwością przewozi ciężary do 25 kg, a 
samo waży jedynie 1,5 kg. Skrętne kółka zapewniają łatwe kierowanie. 
Składa się do małych rozmiarów 
40x41x7cm. Solidna rękojeść 
ma teleskop z możliwością 
przedłużenia do 80 cm. Rozmiar 
wnętrza rozłożonego pudełka to 
35x24,5x31 cm, pudełko posia-
da wzmocnione ścianki boczne 
oraz bardzo mocne dno. 

zł 106,-

Boat Dry 
Osuszacz

Osuszacz w praktycznym, dużym opakowaniu. Dwa kilogramy wy-
starczą na usuwanie wilgoci z pomieszczeń o 50m3 przez okres 5 - 6 
miesięcy. Torbę z osuszaczem wystarczy zawiesić nad miską, w której 
będzie zbierać się woda. 

Opakowanie: 2 kg

2 kg | 02.1709

zł 58,-

1 szt. | 32.5163

Opakowanie: 1 szt.

1 szt. | 32.5251

Kolor: szaro-czarny

Pojemnik na wodę wykonany z czarnego tworzywa PCV. Podgrze-
wa na słońcu 20 litrów wody. Z elastycznym wężem, zaworem oraz 
końcówką prysznica. Z 2 m. linką do podwieszenia.

500 ml | 03.2218

Solardusche 
Prysznic słoneczny

Opakowanie: 500 ml

zł 32,-



Jak uzyskać trwały połysk żelkotu
Po zimowaniu jacht lub łódź należy gruntownie umyć (patrz arty-

kuł „Pielęgnacja łodzi”). Jeżeli żelkot po umyciu jest w dobrym stanie 
oraz zachowuje połysk i kolor wystarczające będzie zabezpieczenie 
jego powierzchni na sezon woskiem. W rejonach o silnym nasłonecz-
nieniu zabieg taki warto powtórzyć w środku sezonu.

Do tego nadają się produkty takie, jak: Marine Wachs – wosk w pa-
ście, Boots Wachs – wosk w płynie, High Speed Wax – wosk w sprayu lub 
Premium Hard Wachs mit Teflon® - twardy wosk z teflonem. 

Tradycyjny wosk Carnauba czy wosk z Teflonem?
Produkty zawierające Teflon® takie jak  Premium Polish mit Teflon® 

lub Premium Hard Wachs mit Teflon® surface protector polecamy do 
wszystkich powierzchni, które nie są obciążane mechanicznie, takie jak 
kadłuby i nadbudówki. Wytwarzają one bardzo gładką powierzchnię, 
która zapobiega przywieraniu brudu i przez to bardzo ułatwia czysz-
czenie podczas sezonu. W przypadku jeżeli w przyszłości myślimy o 
malowaniu kadłuba, należy liczyć się z faktem, że Teflon® będzie trudny 
do usunięcia.

Tradycyjne produkty z woskiem Carnauba, jak Marine Wax, Boots 
Wach lub High Speer Wax nadają się natomiast lepiej na wszystkie po-
wierzchnie, po których się chodzi lub które poddane są innym obcią-
żeniom mechanicznym. Woski te także nadają powierzchniom wysoki 
połysk, nie są jednak tak gładkie, jak produkty zawierające Teflon®. Gwa-
rantują natomiast dłuższą ochronę powierzchni.

Jak przywrócić połysk żelkotu
Jeżeli po wiosennym myciu jachtu okaże się, że żelkot łodzi na 

skutek działania promieni UV i agresywnego wpływu środowiska 
utracił połysk, jest matowy, uległ przebarwieniem, wykazuje oznaki 
zestarzenia wtedy należy użyć produktów które zawierają drobiny po-
lerskie. Środki te delikatnie ścierają i wygładzają powierzchnię żelkotu 
oczyszczając ją i przywracając pierwotny połysk i kolor. Nadają się do 
tego takie środki jak: Marine Politur, Premium Polish mit Teflon® oraz 
High Speed Polish.

Starsze, silniej zaatakowane, powierzchnie, które zrobiły się ma-
towe, dadzą się ponownie wypolerować środkiem polerskim Rubbing. 
Produkt ten bez trudu usuwa szczególnie uporczywy osad i brud 
oraz drobne rysy i zadrapania. Najlepsze wyniki osiąga się przy użyciu 
Rubbing z polerką elektryczną. Jeszcze silniejsze działanie w usuwaniu 
rys, zadrapań, silnych zabrudzeń, osadów, pożółkłych lub wyblakłych 
powierzchni da się osiągnąć za pomocą pasty polerskiej Schleif-Polier-
Polierpaste.

Niebieskie żelkoty mają skłonność do stosunkowo szybkiego blak-
nięcia przy intensywnym promieniowaniu UV. Jeżeli tak jest, polecamy 
zastosowanie środków specjalnie przeznaczonych do żelkotów nie-
bieskich Farbwachs Blau oraz Polierpaste Blau. Pasta polerska zawiera 
szczególnie dobrany środek polerski z  cementów glinowych. Usuwają 
one przebarwienia i przywracają powierzchniom pierwotny połysk i ko-
lor, a wosk pozwala utrzymać wypolerowane powierzchnie przez długi 
czas w nienagannym stanie. 

Porady ogólne
• Należy unikać polerowania w ostrym słońcu. W przeciwnym razie 

środek polerski schnie zbyt szybko co może powodować tworzenia 
się smug.

•  Do polerowania należy używać tylko miękkiej szmatki z chłonnej 
bawełny i zmieniać ją regularnie, żeby nie rozcierać brudu.

•  Polerować należy odcinkami, żeby środek polerski nie sechł za dłu-
go, ponieważ w przeciwnym razie polerowanie będzie utrudnione.

•  Należy zwrócić uwagę na to, że środki Yachticon nie zawierają 
silikonu, jak to jest przyjęte w większości produktów, na przykład 
do samochodów. Takie środki zapewniają daleko mniejszą ochronę 
długoterminową.

Polerowanie i woskowanie: 
Powierzchnie wykonane z laminatu poliestrowo szklanego takie 

jak burty, pokład, kokpit, nadbudówka powinno się raz lub dwa razy 
do roku wypolerować i nawoskować. Zapewnia to skuteczną ochronę 
żelkotu przed szkodliwym promieniowaniem UV, zanieczyszczeniami 
atmosferycznymi i pochodzącym z wody, a nasz jacht będzie zadbany 
Polecamy wypolerowanie i nawoskowanie łodzi przed wodowaniem i 
dodatkowo jeden raz w czasie sezonu.

Pielęgnacja łodzi:
1.  Nowa łódź - powierzchnia żelkotu powinna być dobrze umyta 

np. za pomoca Yachticon Boat Wash, a następnie zabezpieczona 
jednym z wosków Yachticon:  Boot Wachs, High Speed Wachs lub 
Premium Hart Wachs i polerujemy. Skuteczna ochrona jest zapew-
niona.

2.  Łódź jest już trochę starsza, a jej powierzchnia nie jest już jak nowa: 
Nanosimy wysokiej jakośći politurę (Politur, Premium Polish, High 
Speed Polish). Nadaje to polerowanej powierzchni wysoki połysk i 
skutecznie chroni ją przed nowymi zabrudzeniami. Następnie na-
nosimy wosk (Boot Wachs, Premium Hart Wax lub High Speed Wax), 
co zapewnia najlepszą i długotrwałą ochronę.

3.  Łódź jest już trochę starsza, a jej powierzchnia zniszczona: Nanosimy 
na powierzchnię preparat Rubbing. Środek ten usuwa delikatne 
rysy oraz inne uporczywe zabrudzenia i nadaje powierzchni nowy 
wygląd i połysk. Dla lepszego efektu można użyć maszyny pole-
rującej. Dla długotrwałej ochrony nanosimy dodatkowo wysokiej 
jakości wosk.

4.  Łódź jest już stara, a jej powierzchnia znacznie zniszczona: Na po-
wierzchnię nanosimy pastę ścierno-polerującą. Usuwa ona głębo-
kie rysy, uporczywe zabrudzenia i osady nie niszcząc powierzchni. 
Nadaje wyblakłym i pożółkłym powierzchniom połysk i ładniejszy 
wygląd. Dla lepszego efektu można użyć maszyny polerującej. 
Dla długotrwałej ochrony nanosimy dodatkowo wysokiej jakości 
wosk.

Polerowanie 
i woskowanie laminatu 
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Polerowanie
i woskowanie laminatu
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High Speed Polish
Szybki środek polerski do laminatu

Nowy typ środka polerskiego opracowany według najnowszego 
know-how. Umożliwia wypolerowanie łodzi z użyciem minimalnego 
wysiłku i w bardzo krótkim czasie. Czyści, poleruje i chroni wszystkie 
powierzchnie z laminatu (żelko-
tu) i innych tworzyw sztucznych, 
a także powierzchni malowanych 
i metalowych w jednej operacji. 
Zapewnia długotrwałą ochro-
nę przywracając powierzchni 
gładkość. Na wypolerowana 
powierzchnię zaleca się nałożyć 
High Speed Wax.

Opakowanie: 1000 ml

500 ml | 02.1929

zł 90,-

Premium Polish
Środek polerujący z Teflonem

Najwyższej jakości środek polerujący, czyszczący i zabezpiecza-
jący. Usuwa wszystkie rodzaje brudu oraz przebarwień. Zapewnia 
ochronę przed starzeniem i niszczeniem laminatu, żelkotu, metalu 
oraz malowanych powierzch-
ni. Zabezpiecza na dłużej niż 
konwencjonalne woski i środki 
polerujące. Nałożyć środek 
miękką bawełnianą szmatką, 
kolistymi ruchami, a po krótkim 
wyschnięciu polerować aż po-
wierzchnia będzie lśnić.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 02.0135

zł 77,-

Farbauffrisher
Przywracacz kolorów

Przywraca oryginalny kolor i połysk żelkotu (laminatu) oraz 
powłoki malarskiej lub lakierniczej. Usuwa wyblaknięcia i utlenienia. 
Zabezpiecza powierzchnie przed dalszą dekoloryzacją. Idealny do 
odnawiania kolorowych lamina-
tów. Produkt łatwy w użyciu w 
postaci płynnej.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 02.2142

zł 64,-

Środek polerski do usuwania przebarwień, wyblaknięć, utlenienia 
i niezbyt głębokich rys żelkotu (laminatu), powłok malarskich oraz 
metalu. Produkt w postaci płynnej łatwy i szybki w użyciu z formułą 
„Fast-cutting”. Może być apliko-
wany ręcznie lub polerką. Chroni 
powierzchnię nadając jej lśniącą 
gładkość.

500 ml | 02.0734

Rubbing ohne 
Silikon  Płyn polerski bez silikonu

Opakowanie: 500 ml

zł 60,-

Nowoczesny środek jednocześnie polerujący i szlifujący o zmien-
nej gradacji. Początkowa gradacja 600 w miarę polerowania ulega 
zmniejszeniu do 1200 poprzez rozdrabnianie materiału ściernego 
podczas polerowania. Znacznie 
przyspiesza pracę. Nie zawiera 
wosków i silikonu.

500 ml | 02.0167

Refit
Środek polerujący o zmiennej gradacji

Opakowanie: 500 ml

zł 71,-



Środek czyszczący, polerujący i wosk w jednym. Wysoki połysk 
zapewnia unikalna kombinacja wosków akrylowych i Carnauba. 
Zapewnia długotrwałą ochronę przed wyblaknięciem i utlenieniem 
żelkotu lub powłoki malarskiej i 
lakierniczej. Nie zawiera silikonu 
zatem woskowana powierzchnia 
będzie mogła być w przyszłości 
malowana.

500 ml | 02.0009

Marine Politur
Środek polerujący marine

Opakowanie: 500 ml

zł 61,-

Czyści, poleruje i zabezpiecza laminat, żelkot oraz malowane 
powierzchnie w jednym, łatwym kroku. Usuwa lekkie i średnie zary-
sowania oraz utlenienie żelkotu. Zapewnia długotrwałą ochronę przed 
warunkami atmosferycznymi, 
promieniowaniem UV oraz 
wodą słodką i słoną. Nie zawiera 
silikonu.

500 ml | 02.2828

Kunststoff Bootspflege
Środek do pielęgnacji laminatu

Opakowanie: 500 ml

zł 65,-

Wyjątkowa formuła poleruje i zabezpiecza usuwając uporczywe 
zabrudzenia, czarne zacieki, przebarwienia i wiele innych zabrudzeń. 
Nadaje się do czyszczenia laminatu, żelkotu, metalu, powłok malar-
skich, tworzyw sztucznych, itp. 
Opakowanie zawiera specjalną 
gąbkę do aplikacji.

500 g | 02.2824

Boot & Caravan Polier Stein
Kamień czyszcząco polerujący

Opakowanie: 500 g

zł 68,-

Środki do codziennej 
pielęgnacji kadłuba i pokładu

Polierpaste Blau
Pasta polerska niebieska

Barwiona pasta polerska do renowacji laminatu (żelkotu) i po-
włoki malarskiej w kolorze niebieskim. Idealna także do odnowienia 
niebieskich elementów dekoracyjnych. Nie zawiera silikonu, amoniaku 
i wosku. Pozwala wyrównać 
niewielkie różnice w odcieniu 
koloru. Nadaje nowy blask 
spłowiałym powierzchniom w 
kolorze niebieskim.

Opakowanie: 250 g

250 g | 02.4863

zł 105,-

Farbwachs Blau
Wosk do laminatu niebieski

pecjalny wosk do kadłubów pokrytych niebieskim lub granato-
wym żelkotem albo farbą. Usuwa drobne zadrapania i rysy. Przywraca 
lśniący kolor. Wyrównuje przebarwienia powierzchni. Nadaje się do 
konserwacji elementów deko-
racyjnych w kolorze niebieskim 
– pasy na kadłubie, linie wodne, 
itp. Zapewnia ochronę przed 
promieniami UV oraz wodą sło-
ną i słodką. Utrudnia ponowne 
przywieranie brudu.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 02.4862

zł 69,-
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Schleif-Polier Paste 
Pasta ścierno polerująca średnia

Staranie dobrana mieszanka materiałów ściernych średniej grada-
cji i wysokiej jakości środków polerujących z formułą „Fast-cutting”. 
Szybko i efektywnie usuwa zadrapania, przebarwienia, wyblaknięcia 
z laminatu (żelkotu) oraz po-
włok malarskich i metalu bez 
pozostawiania rys. W przypadku 
likwidacji głębokich rys zalecana 
po użyciu papieru wodnego 
gradacji 1000.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 02.2821.1564

zł 101,-
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Wysokiej klasy wosk z dodatkiem Teflonu. Bardziej trwały od 
konwencjonalnych wosków. Zapewnia znakomitą ochronę żelkotu lub 
farby, zawiera filtr UV. Nie zawiera środków ścierających i polerujących. 
Nałożyć wosk na miękką, czystą, 
bawełnianą szmatkę, wetrzeć 
kolistymi ruchami, pozostawić 
do wyschnięcia przez krótki 
czas i następnie wypolerować 
na połysk.

500 ml | 02.0469

Premium Hard Wax  
Twardy wosk z Teflonem

Opakowanie: 500 ml

zł 75,-

Nowy typ wosku został opracowany według najnowszego know-
how. Umożliwia nawoskowanie łodzi przy jak najmniejszym wysiłku 
i w możliwie najkrótszym czasie. Zapewnia trwałą, długoterminową 
ochronę przed brudem, promie-
niowaniem UV wodą słodką oraz 
słoną. Poręczne opakowanie w 
sprayu. Zaleca się stosować po 
użyciu High Speed Polish.

500 ml | 02.1930

High Speed Wax
Szybki wosk do laminatu

Opakowanie: 500 ml

zł 65,-

Anti Pocken Fett 
Smar antyporostowy

Zapobiega porastaniu przez organizmy morskie śrub, przekładni 
Z i S, zaworów, wałów, przetworników sond i kadłubów małych jed-
nostek. Może być używany na wszystkich powierzchniach. Działa jak 
„rybia skóra”.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 02.2826

zł 54,-

Preparat jest kombinacją wosków Carnauba i wosków akrylo-
wych. Zapewnia długotrwałą ochronę przed szkodliwym wpływem 
środowiska, słoną wodą i promieniowaniem UV. Nadaje się także do 
zabezpieczania metali np. sztyc 
relingów, kluz, itp. Nałożyć wosk 
na miękką czystą, bawełnianą, 
szmatkę, wetrzeć kolistymi ru-
chami, pozostawić do wyschnię-
cia przez krótki czas i następnie 
wypolerować na połysk.

500 ml | 02.1191

Boot Wachs
Wosk jachtowy

Opakowanie: 500 ml

zł 64,-

Środki do codziennej 
pielęgnacji kadłuba i pokładu

Marine Wax
Wosk marine

Mieszanka najwyższej jakości wosków Carnauba zapewnia bardzo 
długą ochronę laminatu, żelkotu i farby przed szkodliwym oddziaływa-
niem środowiska i wody. Zawiera fi ltr UV. Rozprowadzić wosk na mięk-
ką, czystą, bawełnianą szmatką, 
pozostawić do wyschnięcia 
przez krótki czas i następnie 
wypolerować na połysk, ręcznie 
lub polerką.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 02.0735

zł 85,-

Decks Wachs
Wosk do pokładów

Produkt do zabezpieczania powierzchni antypoślizgowych (tzw. 
traków) na pokładach. Zabezpiecza pokład przed brudem, olejem, 
sadzami, działaniem czynników atmosferycznych, wody słodkiej i 
słonej oraz promieniowaniem 
UV. Wzmacnia właściwości prze-
ciwpoślizgowe. Rozjaśnia kolory i 
poprawia wygląd pokładu.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 02.4570

zł 60,-



Biała, jednoskładnikowa, nitro-syntetyczna szpachlówka przezna-
czona do uzupełniania i naprawy małych ubytków, pęknięć i zarysowań 
żelkotu. Może także być stosowana na laminat, poliestrowy i epok-
sydowy, drewno oraz metal. 
Pozwala na dokonanie łatwej i 
szybkiej naprawy żelkotu. Szpa-
chlówki nie trzeba zamalować, 
szybko się utwardza i może być 
szlifowana.

70 g | 11.5046

Gecoat Reparaturspachel
Szpachla żelkotowa tuba 70 g.

Opakowanie: 70 g

zł 36,-

Biały żelkot (topcoat) przeznaczony do naprawy uszkodzeń ze-
wnętrznej powłoki (żelkotu) łodzi i jachtów z laminatu poliestrowo 
szklanego. Można uzupełnić nim pęknięcia, zarysowania, odpryski, 
uszkodzenia i inne ubytki. 
Bardzo dobra przyczepność, 
odporność na UV, warunki at-
mosferyczne i starzenie. Żelkot 
może być dobarwiany do pożą-
danego koloru za pomocą past 
pigmentujących. 

250 ml | 11.2297

Gelcoat
Zestaw do naprawy żelkotu biały

Opakowanie: 250 ml

zł 73,-

Środki do codziennej 
pielęgnacji kadłuba i pokładu

Farbpaste
Pasta do barwienia żelkotu 10 g.

Pasta pigmentująca przeznaczona do barwienia żelkotu oraz żywi-
cy poliestrowej. Za pomocą pasty można uzyskać odpowiedni odcień 
żelkotu przy naprawie uszkodzeń łodzi z laminatu. Do białego żelkotu 
należy dodawać 1 -5% pigmen-
tu, stopniowo, aż do uzyskania 
pożądanego odcienia koloru. 
Do czystej żywicy poliestrowej 
5-10%. Dostępne kolory: zół-
ty, czerwony, niebieki, czarny, 
zielony.

Opakowanie: 10 ml

10 ml | 11.2299.2

zł 24,-

Aqua Stick
Klej do szybkich napraw wycieków

Klej do szybkich napraw na wilgotnych i mokrych powierzchniach 
jak również w instalacjach wodnych. Utwardzony materiał może być 
mechanicznie wiercony, frezowany, malowany itp. Uszczelniacz może 
służyć do uszczelniania przecie-
ków w metalu, drewnie, szkle, 
ceramice, betonie, laminacie itd. 
Jest odporny na temperaturę 
od - 35oC do + 120oC. wytrzy-
mały na ściskanie 84 N/mm2, 
odporny na chemikalia, gotowy 
do obróbki mechanicznej po 60 
minutach.

Opakowanie: 57 g

57 g | 11.1562

zł 56,-
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drobnych uszkodzeń żelkotu

Częstym problemem w bieżącej eksploatacji jachtów i łodzi z laminatu 
są uszkodzenia żelkotu w postaci zarysowań, odprysków i pajączków. 
Płytkie uszkodzenia możemy usunąć stosując środki ścierne i poler-
skie (papier wodny, mleczko polerskie). Głębsze uszkodzenia wyma-
gają uzupełnienia ubytków w żelkocie. Przed wypełnieniem ubytku 
należy naprawianej rysie nadać kształt litery  V za pomocą ostrego 
noża lub dłuta, a następnie po odpyleniu i odtłuszczeniu wypełnić 
ubytek. W naszej ofercie znajdują się kilka produktów do naprawy 
żelkotu: zestawy naprawcze do żelkotu oraz jedno i dwuskładnikowa 
szpachlówka żelkotowa. Wszystkie wymienione produkty mogą być 
stosowane zamiennie, ale generalnie zestawy naprawcze przezna-
czone są do naprawy drobniejszych (płytszych) ubytków ponieważ w 
grubszych aplikacjach żelkot może wykazywać tendencję do spływa-
nia, zaś szpachlówka żelkotowa lepiej nadaje się do uzupełniania więk-
szych ubytków. Przed nałożeniem żelkotu możemy dobarwić go pastą 
pigmentującą, tak aby naprawiane miejsce nie różniło się zbyt mocno 
od koloru całego kadłuba. Należy także pamiętać, aby produkty na-
łożyć z pewnym naddatkiem. Po utwardzeniu naddatek ten należy 
zeszlifować papierem wodnym, tak by uzyskać gładką powierzchnię 
z otaczającym żelkotem, a następnie wypolerować używając pasty 
polerskiej. Początkowo naprawione miejsce może nieznacznie różnić 
się kolorem od otaczającego żelkotu, ponieważ jest on już utleniony, 
jednak z czasem kolory wyrównają się.

Naprawy i uzupełnianie



Stal nierdzewna i zwykła
Stale nierdzewne stanowią ze swojej natury i nazwy ma-

teriał nierdzewny, który nie wymaga dodatkowego zabezpie-
czenia powierzchni dla ochrony swojego wyglądu i zapewnienia 
trwałości. Potrzebna jest jednakże pewna rutynowa konser-
wacja i czyszczenie dla utrzymania powierzchni stalowych w 
dobrym stanie, aby nie narazić na szwank ich estetycznego 
wyglądu oraz odporności na korozję. Szczególną uwagę w 
trakcie czyszczenia należy zwrócić na obszary osłonięte i 
zapewnić usunięcie stamtąd zanieczyszczeń przyniesionych 
przez powietrze. Jest to szczególnie istotne w warunkach mor-
skich i przemysłowych, gdzie osadzanie się przenoszonych w 
powietrzu chlorków i tlenków siarki może spowodować lokalną 
korozję, jeżeli nie zostaną one skutecznie usunięte.

Rdzę nalotową i brzydkie utlenianie na elementach ze 
stali nierdzewnej, takich jak stójki relingów, kosze lub okuciach 
można skutecznie usunąć za pomocą Yachticon Metall Politur.  
Środek ten czyści i pozostawia trwała powłokę  ochronną. Od-
radzamy użycie past do elementów chromowanych ponieważ 
najczęściej zawierają one ścierniwa, które rysują powierzchnię i 
nie zapewniają żadnej ochrony przed nowym utlenianiem.

Skorodowane elementy ze zwykłej stali możemy doskonale 
oczyścić za pomocą Yachticon Rost Umwandler, który chemicz-
nie usuwa rdzę, stabilizuje podłoże i zapobiega dalszemu postę-
powi korozji. Tak przygotowaną powierzchnię możemy bardzo 
skutecznie zabezpieczyć malując cynkiem w sprayu Yachticon 
Zinc Spray.

Pielęgnacji masztów, 
bomów i innych 
elementów z aluminium
Własności wytrzymałościowe czystego aluminium są sto-

sunkowo niskie, dlatego stosuje się stopy, które po odpowied-
niej obróbce cieplnej mają wytrzymałość nawet kilkakrotnie 
większą. Stopy aluminium cechują się korzystnym parametrem 
konstrukcyjnym, tzn. stosunkiem wytrzymałości do ciężaru 
właściwego, który jest większy niż dla stali. Dodatkowo elemen-
ty wykonane ze stopów aluminium anoduje się (eloksalacja) w 
celu wytworzenia na ich powierzchni warstwy tlenku o większej 
twardości i odporności na korozję niż warstwa powstająca w 
sposób naturalny. Jeżeli powierzchnie z aluminium eloksalowa-
nego są jeszcze w dobrym stanie, do oczyszczenia wystarczy je 
po prostu spryskać środkiem  Yachticon Mastpflege, a następnie 
wytrzeć, najlepiej ścierką z mikrofibry.

Do starszych masztów i bomów z widocznymi zarysowa-
niami  i zmatowionymi powierzchniami zalecamy Yachticon Alu-
minium Politur & Wachs. Środek ten usuwa lekkie zarysowania, 
ponownie nabłyszcza powierzchnię i na długi czas chroni przed 
brudem.

Mosiądz, brąz i miedź
Mosiądz jest stopem miedzi i cynku. Jest odporny na koro-

zją jednak pokrywa się patyną, która obniża walory dekoracyj-
ne elementów mosiężnych – messingów. Do ich  czyszczenia, a 
także do czyszczenia elementów z brązu lub miedzi zalecamy 
Yachticon Edelstahl & Messing Politur Extra Stark, który zawiera 
ścierniwa i wosk w celu zapewnienia długotrwałej ochrony.  Do-
skonale w tym celu sprawdzi się także bawełna do czyszczenia 
Nevr Dull.

elementów metalowych
Czyszczenie i konserwacja
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Środki do codziennej 
pielęgnacji kadłuba i pokładu

Metall Politur
Środek polerujący do metali

Wysokiej jakości środek polerujący, usuwa rdzę, oksydację, ko-
rozję oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia na powierzchniach 
metalowych. Specjalna formuła wosku zapewnia trwałą ochronę przez 
wiele miesięcy. Przywraca blask 
metalowym powierzchniom. Na-
łożyć produkt na miękką, czystą 
bawełnianą szmatkę i wcierać 
kolistymi ruchami. Pozostawić 
do wyschnięcia przez krótki czas 
i wypolerować na połysk.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 02.0470

Przywraca połysk na brudnych i utlenionych powierzchniach 
aluminium czystego, eloksalowanego jak i malowanego. Specjalnie 
dobrana mieszanka polimerów, wosków i środków polerujących dla za-
pewnienia długotrwałej ochrony. 
Nałożyć produkt na miękką, czy-
stą bawełnianą szmatkę i wcierać 
kolistymi ruchami. Pozostawić 
do wyschnięcia przez krótki czas 
i wypolerować na połysk.

500 ml | 02.0471

Aluminium Politur + Wachs 
Środek do polerowania i woskowania 

Opakowanie: 500 ml

zł 60,-

Aluminium Mast Reiniger
Środek do czyszczenia masztów

Środek do łatwego i szybkiego czyszczenia masztów i innych po-
wierzchni z aluminium. Usuwa oksydację oraz sól, przebarwienia, za-
cieki i inny uporczywy bud z aluminium.  Nadaje się do anodowanego, 
polerowanego oraz surowego 
aluminium.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 02.1702

zł 48,-

Extra mocny środek, który czyści, poleruje i zabezpiecza, stal 
nierdzewną, chrom, aluminium, mosiądz oraz miedź. Łatwo usuwa 
śniedź, zabrudzenia, rdzę, utlenienia, smołę, itp. nadaje piękny połysk. 
Zawiera wosk, który zabezpiecza 
oczyszczoną powierzchnię na 
długi czas przed ponownym za-
śniedzeniem i utlenieniem.

500 ml | 02.2128

Edelstahl + Messing Politur
Środek do polerowania stali nierdzewnej

Opakowanie: 500 ml

zł 50,-

Polerowanie i konserwacja 
stali oraz aluminium

zł 60,-

aluminium
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Nevr Dull
Wata do polerowania

Impregnowana wata polerska doskonale nadaje się do czyszczenia 
metali takich jak chrom, mosiądz, miedź, złoto, cyna, aluminium, itp. 
Łatwo usuwa śniedź, zabrudzenia, rdzę, utlenienia, smołę, itp. nadaje 
piękny połysk i zabezpiecza 
czyszczone powierzchnie.

Opakowanie: 148 g

148 g | 02.0170

zł 59,-



C
zyste zbiorniki i przewody są 
warunkiem świeżej, smacznej 
i wolnej od bakterii wody na 

jachcie. Kiedy dojdzie do zanieczysz-
czenia instalacji wody pitnej  algami i 
drobnoustrojami powstaje konieczność 
pracochłonnego i kosztownego oczysz-
czanie systemu wody pitnej. Aby tego 
uniknąć zaleca się raz w roku, najlepiej 
przed rozpoczęciem sezonu, gruntownie 
wyczyścić i zdezynfekować zbiorniki oraz 
przewody do wody pitnej. Można to zro-
bić w następujący sposób: produkt  Pura 
Tank nalewa się do pustego zbiornika 
(500 ml wystarcza na około 160 litrów), 
a następnie zbiornik wypełnia się wodą, 
otwiera się wszystkie kurki i pompuje tak 
długo, aż powstały roztwór wypełni całą 
instalację. Teraz pozostawia się miesza-
ninę w instalacji i zbiornikach przez 24 
godziny. Środek rozpuszcza się w tym 
czasie i oczyszcza instalację wodną. 
Następnie otwiera się wszystkie kurki, 
pozwala się mieszaninie wypłynąć.  Na-
stępnie instalację przepłukuje się świeżą 
wodą. Po tym zabiegu system świeżej 
wody jest czysty i zdezynfekowany.

Jeśli woda ma zły smak jest to ozna-
ką rozwoju alg w instalacji i zachodzi nie-
bezpieczeństwo powstania szkodliwych 
dla zdrowia bakterii. Wtedy konieczne 
jest gruntowne oczyszczenie i odkamie-
nianie instalacji za pomocą Clean A Tank. 
Środek ten bazujący na kwasie cytryno-
wym rozpuszcza się w ciepłej wodzie 
(500 gramów wystarcza na 50 litrów 
roztworu). Następnie  wypełnia się nim 
pusty zbiornik i odkręca wszystkie kurki, 
aż środek wypłynie przez krany. Po tym 
pozwala się roztworowi działać przez 
noc, wypompowuje się go i gruntownie 
przepłukuje instalację wodą, aż przesta-
ną wypływać wszelkie zanieczyszczenia. 
Następnie system musi zostać zdezyn-
fekowany za pomocą Pura Tank – jak to 
opisano wyżej.

Porady na temat rocznej pielęgnacji 
systemu wody pitnej:

  Proszę wymienić wkład filtru wody 
przed oczyszczaniem za pomocą Pura 
Tank.

  Przewody,  które są łatwo dostępne 
i w których woda może się zbierać 

przez dłuższy czas, powinny zostać 
gruntownie przepłukane świeżą wodą 
przed oczyszczeniem zbiorników.

  Przed zimowaniem zaleca się gruntow-
nie oczyścić i zdezynfekować system 
wody pitnej za pomocą Pura Tank.

  Do utrzymania trwale świeżej i smacz-
nej wody podczas sezonu najlepiej 
nadaje się Aqua Clean. Środek ten 
skutecznie zabija wszystkie bakterie i 
zapewnia świeży smak wody. Aqua Cle-
an utrzymuje wodę wolną od zarazków 
do 6 miesięcy. Środek jest dostępny 
w formie proszku, tabletek lub płynu 
i aplikuje się go do pustego zbiornika 
przed zalaniem wodą.  Ciekły Aqua 
Clean najlepiej nadaje się do zbiorników 
o wielkości od 50 do 150 litrów, zaś 
proszek do zbiorników od 250 litrów, 
a tabletki do zbiorników o objętości 
powyżej 500 litrów.

  Na obszarach poza Europą, w których 
jakość wody jest niepewna, zalecamy 
zastosowanie Aqua Clean Quick. Śro-
dek ten działa już po krótkim czasie i 
chroni przed infekcjami, wirusowym 
zapaleniem wątroby, amebami etc.

na jachcie
Czysta i świeża woda

Woda pitna: bezpieczna i świeża!
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Zink Spray
Cynk w sprayu < 90%

Nadaje trwałą ochronę antykorozyjną wszystkim powierzchniom 
metalowym. Odporny na sól, wodę i wysokie temperatury. Zawartość 
cynku w suchej warstwie powyżej 90%. Łączy się z metalem. Wyso-
kowartościowa warstwa pod-
kładowa chroniąca przed rdzą. 
Utrudnia powstawanie korozji 
na spoinach i miejscach wierceń 
oraz podrdzewianie lakieru. 

Opakowanie: 400 ml

400 ml | 02.1701

zł 56,-

Rost Umwandler 
Odrdzewiacz w płynie

Chemicznie usuwa rdzę i korozję bez uszkadzania powierzchni 
metalu. Wiąże i łączy rdzę stabilizując podłoże. Zapobiega powstawa-
niu nowej rdzy i postępowi korozji. Daje znakomite i mocne podłoże 
pod dalsze malowanie na przy-
kład za pomoca Yachticon Zinc 
Spray.

Opakowanie: 500 ml

250 ml | 02.2147

zł 40,-



Środki do codziennej 
pielęgnacji kadłuba i pokładu

Aqua Clean ohne Chlor 
Liquid Płyn do uzdatniania wody

Do uzdatnienia i długotrwałego przechowywania wody pitnej w 
zbiorniku. Opakowanie wystarcza do uzdatnienia 1.000 litrów wody. 
Bezzapachowy i bez smaku. Nie zawiera chloru. Utrzymuje wodę bez 
zarazków do sześciu miesięcy. Na 
bazie związku srebra. Odmierzyć 
odpowiednią ilość do zbiornika 
przed wlaniem do niego wody. 
Duża podziałka = 100l wody, 
mała podziałka = 50l wody. 
Woda będzie gotowa do użycia 
po około 2 godzinach.

Opakowanie: 100 ml

100 ml | 01.0001

Do uzdatnienia i długotrwałego przechowywania wody pitnej w 
zbiorniku. Opakowanie wystarcza do uzdatnienia 10.000 litrów wody. 
Bezzapachowy i bez smaku. Nie zawiera chloru. Utrzymuje wodę bez 
zarazków do sześciu miesięcy. Na 
bazie związku srebra. Odmierzyć 
odpowiednią ilość do zbiornika 
przed wlaniem do niego wody. 
Woda będzie gotowa do użycia 
po około 2 godzinach.

100 g | 01.0004

Aqua Clean ohne Chlor 
Pulver Proszek do uzdatniania wody

Opakowanie: 100 g

zł 87,-

Aqua Clean ohne Chlor 
Tabletten Tabletki do uzdatniania wody

Do uzdatnienia i długotrwałego przechowywania wody pitnej w 
zbiorniku. Opakowanie wystarcza do uzdatnienia 2.000 litrów wody. 
Bezzapachowy i bez smaku. Nie zawiera chloru. Utrzymuje wodę bez 
zarazków do sześciu miesięcy. Na 
bazie związku srebra. Odmierzyć 
odpowiednią ilość do zbiornika 
przed wlaniem do niego wody. 
1 tabletka na 20 litrów wody. 
Woda będzie gotowa do użycia 
po około 2 godzinach.

Opakowanie: 100 tab.

100 tab. | 01.0705

zł 87,-

Środek w płynie, który w ciągu 30 min. od użycia dezynfekuje 
i odkaża, a także konserwuje wodę pitną w zbiornikach nawet do 6 
miesięcy. Jedna butelka o pojemności 100 ml dezynfekuje do 1000 
litrów wody.

100 ml | 01.1015

Aqua Clean Quick
Aqua Clean 100 ml z chlorem

Opakowanie: 100 ml

zł 48,-

Aqua Clean Quick Tab.
Aqua Clean 100 tabletek z chlorem

Środek w tabletkach, który w ciągu 30 min. od użycia dezynfekuje 
i odkaża, a także konserwuje wodę pitną w zbiornikach nawet do 6 
miesięcy. Jedna butelka o pojemności 100 ml dezynfekuje do 1000 
litrów wody. Jedno opakowanie 
zawiera 100 tabletek. Jedna ta-
bletka dezynfekuje i konserwuje 
1 litr wody.

Opakowanie: 100 tabletek

100 tab. | 01.0706

zł 51,-

Uzdatnianie wody 
i instalacja wodna

zł 40,-
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pokładowa
Toaleta

Regularne konserwowanie i pielęgnacja toalety zapewnia jej 
niezawodne funkcjonowanie, zapobiega przedwczesnemu 

zużyciu i kosztowym naprawom. W tym celu Yachticon stworzył 
szereg produktów, które bardzo ułatwiają konserwację instala-
cji toaletowych na pokładzie. 

Toalety przenośne (chemiczne) 
i zbiorniki fekaliowe

W trakcie sezonu zalecamy regularne używanie koncen-
tratu Purysan lub płynu Pury Blue specjalnie przeznaczonych 
do zbiorników na fekalia. Pomagają one rozdrobić nieczystości 
stałe, zapobiegają nieprzyjemnemu zapachowi oraz tworzeniu 
się osadów na ściankach zbiorników i w rurach. Do zbiornika 
świeżej wody, zalecamy Pury Rinse środek, który usuwa osady 
wapienne i zapewnia świeży zapach wodzie do spłukiwania. 

Toalety morskie
Zalecamy zainstalowanie na przewodzie wody do spłuki-

wania naszego systemu Purytec. Jest to koncentrat sanitarny 
w rodzaju kostki do WC. Za każdym spłukaniem do zbiornika 

wpływa trochę środka, który następnie  wypompowuje się 
przez wylot. Purytec wytwarza przyjemnie świeży zapach, 
oczyszcza przewody  i zbiornik ściekowy. Środek jest bardzo 
oszczędny  i jeden wkład wystarcza na około jeden sezon. Przy 
ciężko chodzących pompach lub piskliwych zaworach należy 
użyć WC Öl, który wlewa się do muszli. Smaruje on wszystkie 
elementy pompy, uelastycznia elementy gumowe, a dodatko-
wo posiada przyjemny lawendowy zapach.  

Przed zimowaniem
Oczyścić i zdezynfekować zbiornik na fekalia i szlauchy za 

pomocą Puryclean. Środek ten zapobiega wszelkiego rodzaju 
osadom w zbiorniku fekaliów, które mogą tworzyć grubą 
warstwę nieczystości i powodować nieprzyjemny zapach. Na-
stępnie wypompować całą wodę z instalacji, opróżnić zbiornik 
fekaliów i zalać instalację środkiem chroniący przed mrozem 
Anti Frozt, który nadaje się również do instalacji wody pitnej i 
wody chłodzącej w silniku. Uwaga - nie można stosować środ-
ków przeciw zamarzaniu używanych w motoryzacji, ponieważ 
mogą one uszkodzić przewody instalacji sanitarnej i wody 
pitnej.
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Środek do czyszczenia i dezynfekcji instalacji wody pitnej – rur, 
zaworów, pomp oraz zbiorników wody. Zawiera aktywny tlen, jest bez 
zapachu i smaku. Skutecznie zabija algi i bakterie. Nie obciąża śro-
dowiska. 500 ml wystarcza na 
zbiornik pojemności 160 litrów. 
Przed zastosowaniem opróżnić 
zbiornik, następnie wlać odpo-
wiednią ilość środka, wypełnić 
zbiornik wodą. Odczekać 24 
godziny, opróżnić zbiornik i wy-
płukać czystą wodą.

500 ml | 01.0005

Pura Tank
Środek do czyszczenia zbiorników

Opakowanie: 500 ml

zł 48,-

Clean a Tank
Środek do odkamieniania zbiorników wody

Usuwa osady kamienia ze zbiorników i instalacji wody pitnej 
– pomp, rur i zaworów. Pomaga poprawić smak i zapach wody. Zawiera 
dodatek środka Aqua Clean w celu dezynfekcji i ułatwienia konser-
wacji wody. Po użyciu Clean a 
Tank instalacja powinna zostać 
odkażona środkiem Pura Tank. 
Opakowanie wystarcza na przy-
gotowanie 50 litrów roztworu.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 01.1032

zł 68,-



Instalacja sanitarna 
i prysznic

Skoncentrowany płyn do zbiorników na fekalia w toaletach prze-
nośnych. Usuwa nieprzyjemny zapach. Rozkłada nieczystości stałe. 
Pomaga utrzymać zbiornik w czystości.

2000 ml | 06.2842

Pury Blue
Koncentrat do zbiornika fekaliów w WC

Opakowanie: 2000 ml

zł 54,-

chemicznym

Pury Rinse
Koncentrat do spłukiwania w WC chemicznym

Skoncentrowany czyścik i dezodorant do zbiorników z wodą do 
spłukiwania w toaletach przenośnych. Dodatek kwasku cytrynowe-
go usuwa osad i zapobiega tworzenia się kamienia. Olej lawendowy 
zapewnia przyjemny zapach. 
Doskonale zabezpiecza uszczelki 
i zasówki gumowe w toalecie.

Opakowanie: 2000 ml

2000 ml | 06.1721

zł 48,-

Środki do codziennej 
pielęgnacji kadłuba i pokładu

Purysan Koncentrat do toalet 

chemicznych i zbiorników fekaliów

Koncentrat do toalet chemicznych i zbiorników fekaliów na jach-
tach. Zapobiega powstawaniu brzydkiego zapachu i ułatwia rozkład 
fekaliów i papieru toaletowego. Koncentrat jest bardzo wydajny opa-
kowanie 500 ml zastępuje 1,5 
litra płynów konwencjonalnych 
i wystarcza na zbiornik 500 
litrowy.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 06.0059

zł 54,-

Pury Clean
Środek do czyszczenia toalet chemicznych

Skoncentrowany proszek do czyszczenia i dezynfekcji zbiorników 
na fekalia i toalet chemicznych. Aktywny tlen wiąże i usuwa nieprzy-
jemne zapachy i łatwo usuwa wszystkie osady w zbiornikach. Powinien 
być zawsze stosowany na koniec 
sezonu, tak aby nieczystości 
nie utrwalały się w okresie zi-
mowym.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 06.1033

zł 68,-

i zbiorników fekaliów

WC Ol
Olej do pomp wc

Zapewnia gładkie i bezproblemowe funkcjonowanie pomp w toa-
letach. Konserwuje elementy gumowe zaworów i tłoka. Usuwa osady 
soli, smaruje elementy ruchome pomp. Poprawia elastyczność gumy i 
doszczelnia simeringi. Doskonale 
nadaje się także do pompek toa-
let chemicznych.

Opakowanie: 100 ml

100 ml | 06.1031

zł 32,-
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Płyn dezynfekujący do wszystkich typów toalet chemicznych. Bar-
dzo aktywnie czyści i zostawia długotrwały przyjemny zapach. Tłumi 
rozwój gazu i pomaga rozkładać fekalia i papier toaletowy.

2,5 l | 06.5166

Blue Star Sanitarflussigkeit
Płyn sanitarny do toalet chemicznych

Opakowanie: 2,5 l

zł 40,-
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Aqua Frozt
Środek przeciw zamarzaniu instalacji

Do zabezpieczania przed mrozem instalacji wodnej, sanitarnej, to-
aletowej oraz toalet przenośnych. Oszczędza czas, gdyż nie wymaga 
odwodnienia instalacji na zimę. Może być wielokrotnie używany. 2 litry 
koncentratu mogą być rozcień-
czone 3 litrami wody zapewnia-
jąc ochronę do -21°C.

Opakowanie: 2000 ml

2000 ml | 01.0063

zł 91,-

Pury Tank Claner
Płyn do czyszczenia toalet przenośnych

Bardzo aktywny środek do gruntownego czyszczenia zbiorni-
ków fekaliów w toaletach przenośnych. Usuwa osady wapienne i 
inne uciążliwe zanieczyszczenia. Pozostawia długotrwały przyjemny 
zapach.

Opakowanie: 1000 ml

1000 ml | 06.1140

zł 38,-

Środki do codziennej 
pielęgnacji kadłuba i pokładu

Pury Tabs Sanitartabletten
Tabletki sanitarne do toalet 15 szt.

Tabletki sanitarne do systemów WC to koncentrat środka który 
pomoże uniknąć nieprzyjemnego zapachu oraz pomoże utrzymać 
zbiornik toaletowy w czystości. Tabletki bardzo ułatwiają dozowanie 
i posiadają w składzie olejki 
eteryczne dające przyjemny 
zapach.

Opakowanie: 15 tab. po 25 g

15 tab. | 06.1139

zł 69,-

Wymienny wkład do systemu czyszcząco - dezodoryzującego 
Purytec.

100 ml | 06.0535

Purytec Cardrige
Wkład do systemu Purytec

Opakowanie: 100 ml

zł 36,-

Automatycznie czyści, odkaża i dezodoruje muszę klozetową oraz 
instalację ściekową oraz pomaga w rozdrobnieniu nieczystości stałych. 
Bardzo wydajny. Pasuje zarówno do instalacji  1/2 jak i 3/4.

100 ml | 06.0534

Purytec
System czyszcząco – dezodorujący do WC

Opakowanie: 100 ml

zł 68,-



Najczęstszym powodem awarii silni-
ków Diesla na jachtach są niedomagania 
spowodowane przez zanieczyszczone 
paliwo silnikowe. Często przed wejściem 
do  portu, kiedy żagle są już zrzucone i 
chce się uruchomić silnik, ten odmawia 
posłuszeństwa. Przyczyna: przez prze-
chylenie i kołysanie jednostki podnoszą 
się z dna zbiornika osady zanieczyszczeń 
i woda kondensacyjna, które zatykają 
filtry, pompy wtryskowe i wtryskiwacze. 
Silnik staje, a łódź wpada w dryf – często 
z fatalnymi konsekwencjami.

Główną przyczyną powstawania 
osadów są bakterie, które tworzą się na 
granicy pomiędzy paliwem a wodą kon-
densacyjną w zbiorniku. Produkują one 
śluzowatą masę bioszlamu, która jest 
przyczyną wyżej opisanych awarii. Warto 
dodać, że współczesne silniki są dużo 

bardziej wrażliwe na jakość paliwa. Zda-
rza się niestety także, że tankowane pa-
liwo od razu jest zanieczyszczone przez 
rdzę lub zawiera wodę kondensacyjną. 
Poza możliwymi awariami zła jakość 
paliwa prowadzi do gorszej i nierównej 
pracy silnika i zwiększonej ilości spalin.

Diesel Plus zwalcza i zapobiega tym 
problemom, a dodatkowo zmniejsza 
zużycie paliwa o przynajmniej 4%, dysze 
wtryskiwacza są utrzymywane w czysto-
ści, co dodatkowo obniża zużycie paliwa. 
Produkt ten podwyższa liczbę cetanową 
co wpływa na łatwość zapłonu paliwa 
silnikowego. Im jest ona wyższa, tym 
wydajniejsze jest spalanie i łatwiejszy roz-
ruch na zimno. Zmniejsza wyraźnie stuki 
silnika podczas uruchamiania na zimno 
dzięki temu oszczędzane są sworznie 
tłokowe oraz łożyska korbowodu i wału 

korbowego. Silnik pracuje ciszej, równiej 
i zwiększa się jego moc. Diesel Plus po-
prawia jakość spalin w związku z efektyw-
niejszym spalaniem paliwa. W praktyce 
oznacza to: większą wydajność z każdego 
litra Diesla, zmniejszone koszty przy kon-
serwacji i podwyższoną niezawodność w 
eksploatacji. Diesel Plus zawiera specjalne 
biokatalizatory do samooczyszczania 
wszystkich części związanych z paliwem 
i chroni je przed ścieraniem się oraz jest 
jedynym środkiem z dodatkiem uszla-
chetniającym zawierającym formułę 
AF (antifouling), która chroni zbiornik 
przed rozwojem mikroorganizmów. Jest 
przy tym bardzo wydajny, ekonomiczny i 
łatwy w dozowaniu – jeden ml wystarcza 
do uszlachetnienia jednego litra paliwa.

w dobrej formie
Silnik na jachcie

ZAWSZE GOTOWY DO UŻYCIA!
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Absorber wody z oleju napędowego i benzyny. Zalecana dawka 
absorbuje wodę, która w wyniku kondensacji skrapla się w zbiornikach 
paliwa i zapewnia bezpieczne spalanie. Zapobiega korozji elementów 
silnika i zbiorników oraz po-
wstawaniu osadów zatykających 
filtry, pompy, gaźniki i inne ele-
menty układów paliwowych i 
w ten sposób pozwala uniknąć 
kosztownych napraw. Ekono-
miczny w użyciu, proporcje 
mieszania 1:1000.

500 ml | 02.2123

Kondenswasserbinder
Absorber wody z oleju napędowego i benzyny

Opakowanie: 1 szt.

zł 87,-

Benzin Plus 
Uszlachetniacz do benzyny

Zwiększa oktanową, zmniejsza zużycie zaworów, stabilizuje skład 
chemiczny benzyny. Wysokowydajny dodatek czyszczący wystarczają-
cy na 250 litrów paliwa pozwala utrzymać wtryskiwacze lub gaźnik w 
czystości. Zwiększa moc silnika 
i zmniejsza ilość szkodliwych 
spalin. Zapewnia cichszą i rów-
niejszą pracę silnika. Ułatwia 
rozruch zimnego silnika. Może 
być używany także do silników z 
turbodoładowaniem i katalizato-
rami. Proporce mieszania 1:500.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 02.2143

zł 69,-

Usuwa i zapobiega rozwojowi bakterii, grzybów oraz bioosadów, 
a tym samym zatykaniu filtrów, wtryskiwaczy, pomp wtryskowych i 
innych elementów instalacji paliwowych silników wysokoprężnych. 
Zmniejsza zużycie paliwa do 4% 
i zwiększa liczbę cetanową pali-
wa. Tym samym zwiększa moc 
silnika i zapewnia jego płynną i 
cichszą pracę. Zmniejsza zużycie 
części silnika przez dodatkowe 
smarowanie. Stosunek miesza-
nia 1:1000

500 ml | 02.0739

Diesel Plus
Uszlachetniacz do oleju napędowego 

Opakowanie: 500 ml

zł 80,-

Produkty do silnika, 
paliwa i smarowania

Diesel System Reiniger
Oczyszczacz systemu paliwowego

Wysokoskoncentrowany dodatek do oczyszczania i regeneracji 
układów paliwowych w silnikach diesla. Usuwa osady i zanieczyszczenia 
z wtryskiwaczy, pomp wtryskowych i pozostałych elementów układu 
paliwowego oraz konserwuje 
je i zabezpiecza przed korozją. 
Zgodny z niemiecką normą DIN 
51601. Zmniejsza zużycie paliwa 
i dymienie spalin. Zapewnia ła-
twiejszy start silnika. Zalecany do 
użycia na początku i końcu sezo-
nu. Stosunek mieszania 1:250.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | 02.2130

zł 73,-

Stoppt Motorol Verlust 

Uszczelniacz wycieków oleju z silnika

Uszczelnia przecieki oleju i przywraca elastyczność wszystkich 
uszczelek. Nadaje się zarówno do silników benzynowych jak i wyso-
koprężnych oraz do wszystkich typów olejów silnikowych. Zmniejsza 
zużycie oleju silnikowego. Chro-
ni przed uszkodzeniem silnika i 
zanieczyszczeniem środowiska. 
Mieszanie: dawka 500 ml jest 
odpowiednia do 7,5 litrów oleju 
silnikowego.

Opakowanie: 500 ml

1 szt. | 02.1723

zł 103,-
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15W40 – Wysokiej jakości, uniwersalny olej silnikowy do wszyst-
kich typów silników czterosuwowych zarówno stacjonarnych jak i 
zaburtowych, zasilanych benzyną jak i olejem napędowym, a także 
wyposażonych w turbosprę-
żarkę. Sprawdzony w każdych 
warunkach (także havy-duty), 
redukuje gromadzenie się 
zanieczyszczeń, zapobiega nad-
miernemu tarciu jak i korozji 
wewnątrz silnika.

1000 i 5000 ml | 02.0824

4-Takt Motor Ol
Olej uniwersalny do 4-suwów

Opakowanie: 1000 i 5000 ml

 1l zł 36,-
5l zł 180,-

Frostschutz Konzentrat
Koncentrat do chłodnic

Koncentrat do systemów chłodzących zapobiegający zamarzaniu. 
Nierozcieńczony zapewnia ochronę do - 59 st. C. Zawiera inhibitory 
wilgoci, które zapobiegają korozji i rdzewieniu.

Opakowanie: 2l i 5l

2l i 5l | 02.2122

2l  zł 101,-
5l  zł 196,-

Kühlsystem Reiniger
Środek czyszczący do układów chłodzenia

Czyści od wewnątrz systemy chłodzące w silnikach Diesla i benzy-
nowych, zarówno jedno jak i dwuobiegowe wraz z wymiennikiem cie-
pła. Usuwa rdzę, sól, algi, muszle, wodorosty i inne zanieczyszczenia. 
Zapewnia optymalne działanie 
systemu chłodzącego. Kompa-
tybilny ze wszystkimi rodzajami 
materiałów.  Mieszanie 100 ml 
na 3,5 litra – 2 litry koncentratu 
starczą do napełnienia 70 litro-
wego układu chłodzenia. 

Opakowanie: 2000 ml

2000 ml | 02.4568

zł 175,-

2-Takt Ausenborder Ol
Olej do silników zaburtowych 2-suwów

Olej do silników zaburtowych, dwusuwowych wszystkich typów. 
Bezproblemowe smarowanie wszystkich elementów silnika, silne 
właściwości czyszczące, doskonała ochrona przed zacieraniem jak i 
korozją wewnątrz silnika. Nie 
powoduje dymienia dzięki spe-
cjalnym dodatkom ułatwiającym 
spalanie. Na 10 litrów benzyny: 

0,4 litra oleju = 1:25, 
0,2 litra oleju = 1:50,
0,1 litra oleju = 1:100

Opakowanie: 1000 ml

1000 ml | 02.0823

zł 60,-

Wysokiej jakości olej przekładniowy SAE 90 może być używany 
w wielu różnych przekładniach, zarówno zsynchronizowanych, jak i 
niezsynchronizowanych  także jako zamiennik olejów GL4 wg. Klasyfi-
kacji API. Redukuje tarcie i hałas, 
dobrze znosi wysokie ciśnienie, 
długo zachowuje fabryczne 
parametry.  

500 ml | 02.0826

Getribe Ol SAE 90
Olej przekładniowy 

Opakowanie: 500 ml

zł 48,-

produkty do silnika i paliwa str 36

Olaufsaug-Tucher
Ścierki z absorbentem oleju napędowego

Najlepsze rozwiązanie do łatwego i szybkiego usuwania oleju 
napędowego, olejów i innych podobnych chemikaliów z zęz, komór 
silnikowych itp. Wchłaniają oleje lecz nie absorbują wody. Rozmiar 
40x50 cm. Dwie ściereczki w 
opakowaniu.

Opakowanie: 1 szt.

1 szt. | 02.0104

zł 36,-
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Motor Innen Konservierer
Konserwator do silników na zimę

Środek konserwujący do silników dwu i czterosuwowych. Za-
bezpiecza tłoki, gładzie cylindrów i inne elementy silnika z żeliwa i 
stali przed korozją w okresie ich dłuższego przechowywania np. w 
okresie zimowym. Chroni przed 
wpływem wilgoci, soli i innych 
niekorzystnych wpływów śro-
dowiska.

Opakowanie: 400 ml

400 ml | 02.4569

zł 48,-

Kontakt Spray
Spray kontaktowy do styków elektrycznych

Wysokowydajny spray kontaktowy do stosowania w zwalczaniu 
problemów związanych z wilgocią dotyczących styków systemów 
elektrycznych, które zaśniedziały lub skorodowały oraz zabezpiecze-
nia i ochrony styków elektrycz-
nych w warunkach podwyższo-
nej wilgotności.

Opakowanie: 200 ml

200 ml | 02.1825

zł 48,-

Marine Motor Paint to farba przeciwporostowa w sprayu przezna-
czona do wszystkich rodzajów powierzchni. Doskonale sprawdza się w 
trudno dostępnych przestrzeniach jak: przekładnie Z, śruby napędowe, 
stery strumieniowe, silniki za-
burtowe i przekładnie Sail Drive. 
Nadaje się na aluminium i inne 
metale nieżelazne. Można nakła-
dać ją na każdy stary antifouling, 
do wszystkich prędkości. Surowe 
podłoże należy zagruntować 
podkładem w sprayu Motor Ma-
rine Paint – kolor szary.

250 ml | 40.4634

Antifouling Spray  
Farba przeciwporostowa w sprayu

Opakowanie: 250 ml

zł 126,-

Bardzo efektywny spray, który smaruje i konserwuje wszelkiego 
rodzaju materiały i urządzenia. Dodatkowa słomka pozwala dotrzeć 
w trudno dostępne miejsca i precyzyjnie dawkować smar. Ochrania 
przed korozją solą i wpływem 
pogody. Wodoodporny. 

300 ml | 02.0121

Gleit Spray
Smar w sprayu z Teflonem

Opakowanie: 300 ml

zł 50,-

Smar do wszelkiego rodzaju kabestanów, wind fałowych i ko-
twicznych oraz wciągarek. Zmniejsza tarcie i zużycie wszystkich ob-
ciążonych elementów. Bardzo odporny na szeroki zakres temperatur 
-30/+130°C. Ochrania przed 
korozją solą i wpływem pogody. 
Wodoodporny.

250 ml | 02.1184

Winschen Fett 
Smar do kabestanów

Opakowanie: 250 ml

zł 56,-

Farba podkładowa akrylowa w sprayu, szybkoschnąca, wodood-
porna. Przeznaczona do gruntowania śrub, przekładni S, Z, silników za-
burtowych oraz sterów strumieniowych, stanowi odpowiedni podkład 
pod farbę przeciw porostową 
Marine Motor Paint.

400 ml | 40.4634.4638

Marine Motor Paint Primer
Podkład spray do śrób szary

Opakowanie: 400 ml

zł 60,-
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Wind Sklep Żeglarski, Gdańsk 80-755, ul.Szafarnia 11u/16, tel.583016630, sklep@sailservice.com.pl, 
www.sailservice.pl

Clippers Sklep Żeglarski, Gdynia 81-345 Al. Jana Pawła II 11, tel.586616085, clipper@gd.pl, 
www.clipper.gd.pl

Sail-ho Sklep Żeglarski, Gdynia 81-345 Al. Jana Pawła II 9, tel.508445886, mariola@sail-ho.pl, 
www.sklep.sail-ho.pl

P.H.U. Żeglarz Sklep Żeglarski, Giżycko 11-500 ul. Nadbrzeżna 1A, tel.874282142, falskizeglarz@poczta.onet.pl, 
www.falski.info

Raksa Sklep Żeglarski, Gronity 11-036 ul. Olsztyńska 59, tel.895271918, sklep@raksa.com.pl, 
www.raksa.com.pl

F.H.U. Neptun, Kołobrzeg 78-100 ul. Sienkiewicza 17 e, tel.943540696, neptun@neptun.kolobrzeg.pl, 
www.neptun.kolobrzeg.pl

Bosman Sklep Żeglarski, Łódź 93-438 ul. Rudzka 129, tel. 426817957, info@bosman.sklep.pl, 
www.bosman.sklep.pl

Szekla Osprzęt Żeglarski, Mikołajki 11-730 ul. Kowalska 3, tel. 874215703, szekla@szekla.mazury.pl, 
www.osprzetzeglarski.eu

Hobby Poznań Sklep Żeglarski, Poznań 60-122 ul.Węglowa 1/3, tel. 618427170, cezaryhobby@o2.pl, 
www.hobby.poznan.pl

Bakista Salon Żeglarski, Szczecin 70-800 ul. Przestrzenna 23, tel. 914692324, sklep@bakista.pl, 
www.bakista.pl

CMS farbyjachtowe.pl, Szczecin 70-800 ul. Przestrzenna 11, Infolinia 801 508 560, kom 913 508 560 info@farbyjachtowe.pl, 
www.farbyjachtowe.pl

Bras Sklep Żeglarski, Świnoujście 72-602 ul. Wybrzeże Władysława IV 27, tel. 913215409, bras@uznam.net.pl, 
www.bras.firmacja.pl

Centrum Jachtingu Warszawa, Warszawa 01-531 ul. wybrzeże Gdyńskie 2, tel. 228395777, sklep@centrumjachtingu.pl, 
www.centrumjachtingu.pl

Szekla Osprzęt Żeglarski, Warszawa 03-980 Wał Miedzeszyński 377, tel. 226161095, szekla@szekla.mazury.pl, 
www.osprzetzeglarski.eu

Hobby Wrocław Sklep Żeglarski, Wrocław 50-505 ul. Nyska 59/61, tel. 713632701, wroclaw@sklepyzeglarskie.pl, 
www.sklepyzeglarskie.pl

Propeller Sklep Motorowodny, Mikołajki 11-730 Plac Kościelny 1, tel. 874216910, sklep@natkaniec.com.pl, 
www.natkaniec.com.pl

Kopi Sklep Żeglarski, Mikołajki 11-730 ul. Okrężna 12, tel. 874216309, mikolajki@kopi.mazury.pl, 
www.kopi.mazury.pl

Excellent APU Sklep Żeglarski, Gliwice 44-114 ul. Biegusa 29 A, tel. 601444335, halsuj@gmail.com, 
www.halsuj.pl

Neptun Sklep Żeglarski, Gdynia 81-345 ul. Jana Pawła II 11 A, tel. 586216800, neptun24@neptun24.pl, 
www.neptun24.pl

Aqua Sport Sklep Żeglarski, Olsztyn 10-409 ul. Lubelska 50, tel. 895320302, info@aqua-sport.com.pl, 
www.aqua-sport.com.pl

Martines Sklep Żeglarski, ul. Gajowa 14 62-510 Konin tel. 697 921 611 sklep@zeglarskisklep-martines.pl 
www.zeglarskisklep-martines.pl

Best Boats Service Sp. z o.o., Kamień Pomorski 72-400 Aleja Mistrzów Żeglarstwa 2, tel. 508211718, shop@bestboats.pl, 
www.bestboats.pl
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