
B-on-C forhandler de kendte polermidler fra 3M                                             

 

3M har i mange år været den største og mest anerkendte leverandør af polermidler til auto- og 

bådbranchen. Der bliver konstant udviklet nye og bedre produkter, der passer til den enkelte opgave. 

Den nye serie af plejeprodukter til marinemarkedet har hurtigt fået både professionelle og private bådejere 

til at anvende disse produkter, da de er effektive og hurtigt kan få båden gjort skinnende blank.  

Produktserien vandt som ”Best product” i bådindustrien i USA, og er nu den mest solgte serie worldwide. 

Første trin er Perfect-It Boat Wash, en sæbe, som fjerner streger, støv og olie, men ikke voksen. Start med at 

vaske båden grundigt, så sparer du tid til de efterfølgende trin. 

Der er 3 forskellige polermidler. Fælles for disse er, at de starter ved forskellige grovheder og så granulerer 

sig ned til P4000-5000 før det støver væk. De holder sig flydende lang tid, giver lang arbejdstid og er drøje i 

brug. 

Den groveste i ’Perfect-It’ serien er Gelcoat Heavy Cutting Compound, som starter med en kornstørrelse på 

P800-1000, og består kun af polermiddel, den indeholder ikke voks. Bruges hvis båden er mat, eller hvis 

overfladen er lettere ødelagt af ridser eller sollys. Ved større ridser anbefales vandslibningsrondeller op til 

P1000. 

Gelcoat Medium Cutting Compound indeholder både polermiddel og voks. Den starter med P1200, og er 

beregnet til den årlige polering, hvor overfladen kun er let angrebet eller har mindre ridser. Når slibemidlet 

er poleret væk, efterlades voksen som beskytter mod solens UV stråler. 

Den fineste i serien er Gelcoat Light Cutting Compound. Denne indeholder også polermiddel med voks, og 

er beregnet til den milde polering eller på malede overflader. 

Begge produkter, der indeholder voks, kaldes også for ”one step” produkterne: det hele klares i én 

arbejdsgang. 

Sidste step i serien er Perfect-It Boat Wax. Denne voks har et meget højt indhold af filtre, der beskytter 

overfladen mod sollys og smuds, så overfladen er beskyttet, og kan stå spejlblank igennem en hel sæson. 

Voksen påføres overfladen og tørrer i ca 5 minutter og poleres derefter op med en ren bomuldsklud eller en 

tot vat. Maskinpolering er ikke nødvendigt med dette produkt.  

Kontakt B-on-C eller kig forbi hjemmesiden, hvis du ønsker yderligere information.  
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