Nauta Nova - seria 19 preparatów – kosmetyków jachtowych do czyszczenia i
konserwacji łodzi – do mycia, polerowania i nabłyszczania, wyszorowania dna i linii wodnej,
odświeżenia powierzchni drewnianych, również do czyszczenia i impregnowania dowolnych
miejsc wewnątrz jachtów, a także elementów metalowych i sanitariatów.

Trzy podstawowe środki z gamy Nauta Nova do mycia powierzchni zewnętrznych jachtów – Proboat
Clean, Teakclean, Waterline Cleaner są B I O D E G R A D O W A L N E – bezpieczne dla środowiska, z
ich pomocą można czyścić jacht dowolnie w każdym porcie.

>Powierzchnie zewnętrzne
Proboat Clean (12000)
silny środek czyszczący do wszelkich powierzchni na łodzi. Rozpuszczalny w wodzie,
ulega biodegradacji, szybko i skutecznie usuwa olej, również hydrauliczny, tłuszcz,
sadzę, nikotynę itp., także zacieki i ciemne smugi spowodowane przez deszcz.
Polecany do czyszczenia powierzchni laminowanych i lakierowanych, pontonów,
błotników, plandek, listew odbojowych, masztów i innych aluminiowych części
jachtów.
Cena detal. 59 zł (0,75l) , 199 zł (kanister 5l)

Teakclean (12008)
wodorozcieńczalny preparat czyszczący do drewna tekowego. Ulega biodegradacji.
Szybko i skutecznie usuwa brud, odświeża i przywraca drewnianym powierzchniom
naturalny kolor. Nie zostawia żadnych śladów i pozostałości (w przeciwieństwie do
produktów kwasowych) – nie uszkadza złączy uszczelniających.
Cena detal. 69 zł (1l) , 209 zł (kanister 5l)

Boatwash & Shine (12006)
szampon z woskiem do mycia i nabłyszczania wszelkich powierzchni jachtu. Wysoce
wydajny preparat – czyści i nadaje połysk mytym płaszczyznom. Można stosować
do żelkotu i powierzchni lakierowanych.
Cena detal. 79 zł (1l) , 249 zł (kanister 5l)

>Mycie kadłuba
Waterline Cleaner (12010)
preparat specjalnie opracowany do usuwania zanieczyszczeń z linii wodnej, dna
jachtu z muszli i glonów oraz żółtych przebarwień z żelkotu (żółta fala). Jest
rozpuszczalny w wodzie i ulega biodegradacji.
Cena detal. 75 zł (1l) , 229 zł (kanister 5l)

Hull Cleaner (12024)
Specjalnie opracowany silny kwasowy środek do czyszczenia podwodnej części
kadłuba statku – do stosowania na powierzchniach z poliestru, stali,
lakierowanego drewna. Należy uważać w przypadku stosowania na metalach
nieżelaznych, takich jak aluminium, miedź, a także materiałach galwanizowanych.
Cena detal. 89 zł (1l)

>Wnętrze jachtu
Bilge Cleaner (12012)
specjalnie opracowany preparat do usuwania oleju, smarów oraz nieczystości z
zęzy. Powoduje krzepnięcie brudów, przez co łatwo je usunąć. Może być również
stosowany do czyszczenia maszyn, części silnika, plandek, do usuwania oleju
napędowego i innych ciężkich zanieczyszczeń na łodzi.
Cena detal. 69 zł (1l) , 209 zł (kanister 5l)

Saniclean (12018)
skoncentrowany preparat do czyszczenia sanitariatów na jachcie. Usuwa
wszelkie tłuste zanieczyszczenia i osady wapienne. Pozostawia długotrwały i
przyjemny zapach.
Cena detal. 59 zł (0,75l)

Multi Cleaner (12014)
bardzo silny uniwersalny środek do czyszczenia wszelkich powierzchni na
jachcie: pokładów, wnętrz, lakierowanych i drewnianych części łodzi, kuchni,
mebli, podłóg, itp.
Cena detal. 55 zł (500 ml) , 239 zł (kanister 5l)

Glass Cleaner (12017)
specjalnie zaprojektowany preparat do mycia okien, luster i innych szklanych
powierzchni, również do czyszczenia płyty kuchennej i innych ceramicznych
elementów. Nie pozostawia smug.
Cena detal. 44 zł (0,5l)

Stainaway (12019)
bardzo skuteczny środek do usuwania plam z tworzyw sztucznych, odzieży,
tekstyliów, dywanów, tapicerek itp. – także w domu czy w samochodzie.
Cena detal. 59 zł (500 ml)

Polyester Foamclean (12020)
uniwersalna pianka czyszcząca do wszelkich elementów i powierzchni
poliestrowych – m.in. do płytek ściennych, ceramiki sanitarnej, desek
surfingowych, szafek kuchennych oraz wszelkich przedmiotów z tworzywa
sztucznego (leżaki, meble, drzwi). Ma przyjemny delikatny zapach.
Cena detal. 59 zł (0,4l)

Leather/Textile Protector (12021)
preparat impregnujący w sprayu. Służy do zabezpieczania przed wilgocią i
pleśnią wyrobów ze skóry oraz wszelkich materiałów włókienniczych
naturalnych i syntetycznych. Dzięki unikalnej formule tworzy niewidoczną
warstwę ochronną, która jest wodoodporna i oddychająca. Chroni przed
wilgocią i zmniejsza przyczepność brudu. Można stosować między innymi do
tapicerki, odzieży, butów, namiotów czy mebli.
Cena detal. 79 zł (0,4l)

>Czyszczenie i polerowanie
Cleaner Medium (12002)
środek czyszczący idealny do czyszczenia żelkotu oraz powierzchni
malowanych farbami. Przywraca pierwotny kolor i nadaje powierzchni wysoki
połysk. Zmniejsza przyczepność brudu.
Cena detal. 139 zł (0,75l)

Cleaner Fine (12003)
delikatny środek czyszczący i polerujący. Idealny, aby wygładzić drobne rysy,
przywrócić kolor i blask wyblakłemu żelkotowi oraz powierzchniom
lakierowanym. Silnie nabłyszcza.
Cena detal. 139 zł (0,75l)

Polish Superfine (12004)
bardzo delikatny środek do polerowania powierzchni z żelkotu oraz
lakierowanych. Chroni przed czynnikami atmosferycznymi, zmniejsza
przyczepność brudu i nadaje powierzchni połysk. Idealny do pielęgnacji
nowych jachtów.
Cena detal. 135 zł (0,75l)

Superwax (12005)
wosk do polerowania żelkotu, powierzchni lakierowanych oraz części ze
stali nierdzewnej. Zmniejsza przywieranie zanieczyszczeń oraz nadaje
powierzchniom wysoki połysk.
Cena detal. 169 zł (0,75l)

>Powierzchnie stalowe
Stainless Steel Cleaner (12016)
to wysokiej jakości środek w sprayu do czyszczenia i zabezpieczania
elementów ze stali nierdzewnej. Unikalna formuła, po oczyszczeniu, tworzy
cienką warstwę ochronną, która skutecznie zmniejsza ponowne
przywieranie zanieczyszczeń oraz nadaje powierzchniom połysk. Spray daje
efekt ścierny i nadaje się do kuchenek mikrofalowych ze stali nierdzewnej,
okapów, lodówek, mebli, drzwi, okien, grzejników i innych elementów ze
stali nierdzewnej.
Cena detal. 59 zł (0,4l)

Multispray (12022)
uniwersalny środek do czyszczenia i zabezpieczania części z metalu i
tworzyw sztucznych. Usuwa olej, tłuszcz, smołę i inne zanieczyszczenia,
pozostawiając warstwę ochronną. Chroni przed wilgocią i korozją.
Przeznaczony do narzędzi, urządzeń mechanicznych, zamków, zawiasów
oraz elementów złącznych (śruby, wkręty, nakrętki).
Cena detal. 45 zł (0,4l)

Penetration Oil (12023)
to wysokiej jakości olej techniczny ułatwiający odkręcenie zardzewiałych
elementów mechanicznych. Ma działanie antykorozyjne, a dzięki
skierowanemu strumieniowi natrysku może być stosowany pod
dowolnym kątem. Penetrację szczelin ułatwia zawartość cząstek grafitu i
MoS2. Przeznaczony dla użytkowników sprzętu i narzędzi budowlanych,
ogrodowych i elementów złącznych (np. śruby, wkręty, nakrętki).
Cena detal. 45 zł (0,4l)

