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Q²R
PRODUCT LINE
M A R I N E

Q2R GELCOAT
Q2R TEAK
Q2R FABRICCOAT
Q2R WASH
Q2R DEGREASE
Q2R MAINTAIN
Q2R VINYLCLEANER
Q2R GLASSCLEANER
Q2R METALPOLISH
Q2R MARINEPOLISH STEP 1
Q2R MARINEPOLISH STEP 2



Η απόλυτη προστατευτική κεραμική επίστρωση για gelcoat και βαφές σκαφών. Προστατεύει από τις
ακτίνες UV και την οξείδωση. Απωθεί τη βρωμιά και ελαχιστοποιεί τους λεκέδες. Υψηλή αντοχή στο
νερό. Εύκολο στη χρήση.

Λειο και ποΛυ αυτοκαθαριζομενο
Οι ιδιότητες αυτοκαθαρισμού ενός θαλάσσιου προϊόντος είναι απολύτως κρίσιμες, καθώς το μεγαλύτερο
μέρος του σκάφους παραμένει κάτω από το νερό και εκτίθεται σε οργανική μόλυνση. Χάρη στη σύσταση
του Q2R GELCOAT, η καθημερινή συντήρηση ενός γιοτ θα γίνει πολύ πιο γρήγορη και ευκολότερη. Η πολύ
υψηλή αντοχή στο νερό είναι ένα τεράστιο όφελος, εξαλείφοντας ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα
των κεραμικών επιχρισμάτων στον θαλάσσιο τομέα.

Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q²R GelCoat / Q²M MF appliCatoR
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 100 Ml / 200 Ml

ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  11--22  σσεεζζόόνν ••  ΑΑννοοχχήή  ppHH::  22--1111  ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  33--55  mmll//mm²²

Q2R  GELCOAT



υΨΗΛΗ UV προΣταΣια
Η έντονη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία μαζί με το αλμυρό νερό είναι οι κύριοι λόγοι για την οξείδωση
και την απώλεια χρωμάτων. Το Q2R GELCOAT είναι μια πολύ πυκνή κεραμική επικάλυψη που έχει
εξαιρετική χημική αντοχή και ως στερεό στρώμα προστατεύει και από τα δύο αυτά προβλήματα.

οΔΗΓιεΣ Για τΗν εΦαρμοΓΗ και προΦυΛαΞειΣ
Εργαστείτε σε μεγαλύτερα τμήματα, μέγιστο 1x1m. Σκουπίστε αμέσως μετά την εφαρμογή. Μην αφήνετε
να στεγνώσει στην επιφάνεια. ΣυμΒουΛΗ: Εφαρμόστε σε κυκλική κίνηση για να έχετε την καλύτερη
κάλυψη επιφάνειας. Σκουπίστε με Q²M POLISHWIPE ή Q²M BALDWIPE.

Καθαρίστε με το Q2R WASH.
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι

εντελώς καθαρή και στεγνή.

Γυαλίστε την επιφάνεια με το Q2R
MARINE POLISH STEP 1,

και συνεχίστε με το STEP 2
για να τελειοποιήστε την επιφάνεια.

Προετοιμάστε την επιφάνεια με το
Q2R DEGREASE. Χρησιμοποιήστε
μία μέτρια ποσότητα του προϊόντος

και σκουπίστε με πανάκι μικροϊνων.
Σιγουρευτείτε ότι η επιφάνεια δεν

έχει λάδια και είναι εντελώς στεγνή.

Εφαρμόστε μία παχιά στρώση με το
Q2R GEL COAT με κυκλικές κινήσεις.
Δώστε μεγάλη προσοχή στο “ίσιωμα”

της επίστρωσης.

Το μέγιστο κομμάτι που μπορείτε να
δουλέψετε, εξαρτάται από την
θερμοκρασία και την υγρασία.

Σκουπίστε αμέσως μετά την
εφαρμογή. Μην αφήστε την
επίστρωση να στεγνώσει.

Αφήστε την επίστρωση να δράσει
για 48 ώρες. Αποφύγεται την επαφή
με το νερό. Μόνο μετα από αυτό το
διάστημα μπορεί το σκάφος να μπεί

στο νερό.



Το Q2R TEAK είναι μια νέα κεραμική επίστρωση ειδικά σχεδιασμένη για το ξύλο θαλάσσης. Προστατεύει
από χημικές ουσίες, ακτίνες UV και υγρά.

εΞαιρετικΗ προΣταΣια του θαΛαΣΣιου ΞυΛου
Το Q2R TEAK παρέχει εξαιρετική προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και αντιολισθητικές
ιδιότητες. Αποτρέπει την οξείδωση και τον αποχρωματισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το προϊόν
απορροφάται στη δομή του ξύλου, αποθώντας ρύπους και υγρά.

Περιεχόμενα Συσκευασίας:  Q²R teak / Q²R MF appliCatoR 
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 100 Ml

ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  11  σσεεζζόόνν ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  1100--1155  mmll//mm²²

Q2R  TEAK



οΔΗΓιεΣ Για τΗν εΦαρμοΓΗ και προΦυΛαΞειΣ
Το θαλάσσιο ξύλο είναι ιδιαίτερα απορροφητικό. Προετοιμαστείτε καλά και εφαρμόστε μέτρια ποσότητα
προϊόντος. Τοποθετήστε το με το MF Applicator που υπάρχει στην συσκευασία. Το σκούπισμα δεν είναι
απαραίτητο.

Καθαρίστε με το Q2R WASH.
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι

εντελώς καθαρή και στεγνή.

Προετοιμάστε την επιφάνεια με το
Q2R DEGREASE. Χρησιμοποιήστε
μία μέτρια ποσότητα του προϊόντος

και σκουπίστε με πανάκι μικροϊνων.
Σιγουρευτείτε ότι η επιφάνεια δεν

έχει λάδια και είναι εντελώς στεγνή.

Εφαρμόστε μία μέτρια ποσότητα του
προϊόντος με ευθείες κινήσεις.

Βεβαιωθείτε για ένα “ίσιο” τελείωμα,
αφού το σκούπισμα δεν είναι απα-

ραίτητο. Τρίψτε το προϊόν στην
επιφάνεια.

Αφήστε την επίστρωση να στεγνώσει
για τουλάχιστον 12 ώρες

πριν την χρήση.



Το πρώτο πλήρως λειτουργικό προστατευτικό υφάσματος που περιέχει SiO2. Το Q2R FABRIC COAT
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα εξωτερικά και εσωτερικά υφάσματα σε οποιοδήποτε σκάφος.
Θα δώσει μία ανθεκτική και ισχυρή προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες, τον αποχρωματισμό και τη
βρωμιά.

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 1000 Ml

ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  >>  1122  μμήήννεεςς ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  8800--110000  mmll//mm²²

Q2R  FABRICCOAT



υΨΗΛΗ UV προΣταΣια
Το Q2R FABRIC COAT δημιουργεί μια ισχυρή, αόρατη επίστρωση, η οποία προστατεύει τα υφάσματα όχι
μόνο από τη βρωμιά και τα υγρά αλλά και από τις επιβλαβείς ακτίνες UV που μπορούν να εξασθενίσουν
κατά τη διάρκεια εκτεταμένης έκθεσης στο ηλιακό φως. Με καλή κάλυψη και εξαιρετική προστασία για
έως και 12 μήνες, το Q2R FABRIC COAT προσφέρει μια λύση υψηλής τεχνολογίας για το ύφασμα και τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

οΔΗΓιεΣ Για τΗν εΦαρμοΓΗ και προΦυΛαΞειΣ
Εφαρμόστε το Q2R FABRIC COAT μόνο σε καθαρή και εντελώς στεγνή επιφάνεια. Πιθανή χρήση σε όλα
τα υφάσματα, χαλιά και αλκαντάρα. Συμβουλή: Πάντα να σκουπίζετε το προϊόν με το Q2μ LEATHER
BRUSH για να δημιουργήσετε ένα ομοιόμορφο φινίρισμα και να ισορροπήσετε την απορρόφηση. Μην
χρησιμοποιείτε υπερβολική δόση.



Πλύνετε το σκάφος σας, το τζετ σκι ή τη βάρκα σας με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Το Q2R WASH
καθαρίζει και αφαιρεί τις ακαθαρσίες και τα υπολείμματα καθώς και την ελαφρά οργανική μόλυνση.
Πιθανή χρήση σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένου του ξύλου.

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 1000 Ml

Q2R  WASH



αποτεΛεΣματικο πΛυΣιμο ΣκαΦΩν
Το Q2R WASH μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κανονικό σαμπουάν αραιωμένο με νερό και με έναν
αποτελεσματικό αφρό σαπουνάδας. Θα “χαλαρώσει” εύκολα τη μόλυνση του φωτός και με τη φυσική του
στιλπνότητα κάνει το πλύσιμο εύκολο και ασφαλές. Χρησιμοποιήστε πανάκι μικροϊνών, όπως το Q2M
SMOOTHIE και θα αφήσει καλά καθαρισμένη και λαμπερή την επιφάνεια.

οΔΗΓιεΣ Για τΗν εΦαρμοΓΗ και προΦυΛαΞειΣ
Αραιώστε τα 50ml σε 15 λίτρα νερού ή χρησιμοποιήστε πιστόλι αφρού. Μην αφήνετε να στεγνώσει και
μην το χρησιμοποιείτε σε άμεσο ηλιακό φως. Το προϊόν δεν πρέπει να στεγνώσει. Δουλέψτε με το Q2M
SMOOTHIE για να αφαιρέσετε τις εναποθέσεις. Πλένετε πάντοτε με πιεστικό μηχάνημα.



Η προετοιμασία είναι το κλειδί. Ανεξαρτήτως αν πρόκειται για gelcoat, βαμμένο μέταλλο, ξύλο ή σύνθετα
υλικά με ίνες άνθρακα, κάθε επιφάνεια πρέπει να απολιπανθεί καλά πριν να εφαρμοστεί μια κεραμική
επίστρωση. Το Q2R DEGREASE έχει σχεδιαστεί για να αφαιρεί λάδι λείανσης και υπολείμματα πρώην
προστασίας και να δημιουργήσει μια ομαλή και καθαρή επιφάνεια, έτοιμη να λάβει νέα προστασία.

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 1000 Ml

ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  1100  mmll//mm²²

Q2R  DEGREASE



αΣΦαΛεΣ και αποτεΛεΣματικο
Το Q2R DEGREASE είναι ένα ασφαλές και αποτελεσματικό απολιπαντικό και προϊόν προετοιμασίας.
Πάντοτε να το χρησιμοποιείτε πριν από την επικάλυψη, για να αποκτήσετε μια λεία, αντιστατική και
εξαιρετικά καθαρή επιφάνεια, έτοιμη για επικάλυψη.

οΔΗΓιεΣ Για τΗν εΦαρμοΓΗ και προΦυΛαΞειΣ
Το κρίσιμο προϊόν στη διαδικασία προετοιμασίας της επίστρωσης. Χρησιμοποιήστε το γενναιόδωρα για
να αφαιρέσετε τα λάδια στίλβωσης και προετοιμάστε την επιφάνεια πριν την επίστρωση. Ψεκάστε
απευθείας στην επιφάνεια και σκουπίστε με Q²M POLISHWIPE.



Η σωστή καθημερινή συντήρηση είναι ζωτικής σημασίας για να διατηρείτε το σκάφος σας σε τέλειες
συνθήκες. Q2R MAINTAIN είναι ένα ευέλικτο προϊόν συντήρησης για όλες τις εξωτερικές επιφάνειες, από
gelcoat, ξύλο ή ίνες άνθρακα. Απλά ψεκάστε το προϊόν σε ένα πανάκι μικροϊνών, σκουπίστε την επιφάνεια
και απολαύστε ένα ομαλό, υδρόφοβο τελείωμα. Το προϊόν είναι ιδανικό για την απομάκρυνση σκόνης
και φρέσκων λεκέδων νερού.

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 1000 Ml
ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  55--66  mmll//mm²²

Q2R  MAINTAIN



Λειο και απΩθΗτικο ΦινιριΣμα
Το Q2R MAINTAIN θα σας επιτρέψει να τελειοποιήσετε τόσο τις επικαλυμμένες όσο και τις μη
επικαλυμμένες επιφάνειες ενός σκάφους σε ένα απλό πέρασμα. Όντας βασισμένο σε SiO2, παρατείνει
την ανθεκτικότητα της προστασίας σε επικαλυμμένες επιφάνειες προσθέτοντας υδροφοβία και
λειαντικότητα. Θα παρέχει λίγες εβδομάδες προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία και ένα εύκολα
αντιληπτό αποτέλεσμα απωθητικότητας.

οΔΗΓιεΣ Για τΗν εΦαρμοΓΗ και προΦυΛαΞειΣ
Το τέλειο προϊόν για τη διατήρηση επιχρισμένων και μη επιχρισμένων επιφανειών. Αφαιρεί κηλίδες,
ραβδώσεις και αφήνει ένα λείο και γυαλιστερό υδρόφοβο φινίρισμα.



Το Q2R VINYL CLEANER είναι ένα απαλό αλλά αποτελεσματικό προϊόν συντήρησης που έχει δημιουργηθει
για τακτική χρήση. Δεν θα αποχρωματίσει ή θα ξεθωριάσει οποιαδήποτε επιφάνεια. Απομακρύνει τη
σκόνη και τα ελαφρά σημεία από τη σκόνη με λάμψη, χωρίς να αφήνει ίχνη. Το Q2R VINYL CLEANER έχει
ελαφρές αντιστατικές ιδιότητες, καθιστώντας το ένα εξαιρετικό καθημερινό προϊόν για όλα τα πλαστικά
διακοσμητικά.

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 1000 Ml
ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  1155  mmll//mm²²

Q2R  VINYLCLEANER



καθαριζει οΛεΣ τιΣ επιΦανειεΣ
Το Q2R VINYL CLEANER είναι ένα απαλό καθαριστικό βινυλίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους
τους τύπους διακοσμητικών περιβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης προστατευμένης με
επιχρίσματα ή επιθέματα. Αφαιρεί τη βρωμιά και τη σκόνη, αφήνοντας ένα ευχάριστο ματ φινίρισμα και
απολύτως καθόλου ίχνη.

οΔΗΓιεΣ Για τΗν εΦαρμοΓΗ και προΦυΛαΞειΣ
Χρησιμοποιείται σε όλες τις επιφάνειες από βινύλιο, δέρμα, αλκαντάρα και πλαστικό για την
απομάκρυνση της σκόνης, της βρωμιάς ή της λεκέδων. Ψεκάστε είτε απευθείας είτε σε ένα πανάκι
μικροϊνών. Μην το χρησιμοποιείτε σε άμεσο ηλιακό φως ή σε θερμές επιφάνειες.



Το Q2R GLASS CLEANER είναι η απόλυτη φόρμουλα για γρήγορο, αβίαστο και αποτελεσματικό καθαρισμό
όλων των επιφανειών θαλάσσιου γυαλιού και plexi. Αφαιρεί τα ελαιώδη υπολείμματα και αφήνει αμέσως
ένα τελείωμα χωρίς λεκέδες. Εύκολο στη χρήση και ασφαλές για όλα τα υλικά εσωτερικού χώρου, όπως
δέρμα, βινύλιο ή αλκαντάρα.

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 1000 Ml
ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  55--66  mmll//mm²²

Q2R  GLASSCLEANER



αΣΦαΛεΣ και αποτεΛεΣματικο
Το Q2R GLASS CLEANER θα αφαιρέσει τυχόν ελαιώδη υπολείμματα, λεκέδες ή ελαφρά μόλυνση από
όλα τα καλύμματα ή τα παράθυρα, ανεξάρτητα από το αν είναι κατασκευασμένα από γυαλί,
πολυανθρακικό ή πλεξιγκλάς.

οΔΗΓιεΣ Για τΗν εΦαρμοΓΗ και προΦυΛαΞειΣ
Πάντα ψεκάστε σε ένα πανάκι Q²M BALDWIPE και αφαιρέστε απαλά τη βρωμιά από την επιφάνεια.
Χρησιμοποιήστε το προϊόν γενναιόδωρα για την παροχή λιπανσης και την αποφυγή σημαδιών ή
γρατζουνιών.



Το Q2R METAL POLISH είναι η πρώτη λύση όταν πρόκειται για την αποκατάσταση και τη στίλβωση μερών
από μέταλλο, αλουμίνιο, ανοξείδωτο χάλυβα ή χρώμιο. Εξαιρετικά αποτελεσματικό, ασφαλές σε όλες τις
επιφάνειες και πολύ εύκολο στη χρήση.

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 120 Ml

Q2R  METALPOLISH



το αποΛυτο ΓυαΛιΣτικο μεταΛΛΩν
Το Q2R METAL POLISH προσφέρει ένα εξαιρετικά καλά ισορροπημένο συνδυασμό υψηλών ιδιοτήτων
κοπής με πολύ καλό επίπεδο στιλπνότητας και σαφήνειας του φινιρίσματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε όλες τις θαλάσσιες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένου του ανοξείδωτου χάλυβα και χρωμίου.

οΔΗΓιεΣ Για τΗν εΦαρμοΓΗ και προΦυΛαΞειΣ
Ξεκινήστε με τον καθαρισμό της επιφάνειας και την απομάκρυνση κάθε ρύπανσης. Εργαστείτε σε μικρές
διατομές, χρησιμοποιήστε το Q²R METAL POLISH μέχρι να παραμείνει μόνο μια ελαφριά θολότητα.
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο με το χέρι όσο και με το μηχάνημα, με πανάκια μικροϊνών,
αφρού ή μαλλιού.



Υψηλή ισχύς κοπής για αποτελεσματική αφαίρεση ελαττωμάτων και οξείδωσης. Το Q²R MARINE
POLISH STEP 1 είναι ένα εξαιρετικά λειαντικό γυαλιστικό που έχει σχεδιαστεί για χρήση σε gelcoat και
σκάφη γιωτ. Αφαιρεί βαριά ελαττώματα, μεταφορά χρωμάτων ή οξείδωση στη στιγμή.

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 1000 Ml
ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  55--88  mmll//mm²²  ••  ΚΚοοππήή::  66++  ••  ΦΦιιννίίρριισσμμαα::  44

Q2R  MARINEPOLISH STEP 1



υΨΗΛΗ ΔυναμΗ κοπΗΣ και ΓυαΛιΣτερο ΦινιριΣμα
Το Q²R MARINE POLISH STEP 1 προσφέρει τεράστια δύναμη κοπής χωρίς τη συνήθη τιμή μεγάλων
ελαττωμάτων. Η φόρμουλα είναι με βάση το νερό και περιέχει ιαπωνικά λειαντικά υψηλής ποιότητας που
επιτρέπουν την γρήγορη και εύκολη αφαίρεση σκληρών ελαττωμάτων. Καμία σιλικόνη ή πληρωτικά
δεν καθιστούν την διαδικασία της προετοιμασίας της επικάλυψης και της απομάκρυνσης γυαλίσματος
πιο γρήγορη και ευκολότερη.

οΔΗΓιεΣ Για τΗν εΦαρμοΓΗ και προΦυΛαΞειΣ
Χρησιμοποιήστε το Q²R MARINE POLISH STEP 1 μόνο σε καλά καθαρισμένη επιφάνεια με τη μηχανή
στίλβωσης της επιλογής σας. Μην χρησιμοποιείτε υψηλές στροφές και μην επεκτείνετε την εργασία. Το
STEP 1 παρουσιάζει τις περισσότερες από τις ιδιότητες κοπής του μέσα στα πρώτα 45 δευτερόλεπτα.
Μπορείτε να χρησιμοποιήστε τα pads Q²M HEAVY CUT. Πάντοτε να απομακρύνετε τα υπερβολικά
βερνίκια και μην αφήνετε να στεγνώσουν.



Το Q²R MARINE POLISH STEP 2 είναι ένα αποτελεσματικό γυαλιστικό, σχεδιασμένο να αφήνει
φινίρισμα χωρίς ολογράμματα και ένα μεγάλο επίπεδο γυαλάδας. Έχει επίσης μέτρια δύναμη κοπής,
καθιστώντας το ένα εξαιρετικό προϊόν για ενανέωση gelcoat ή σε βαφές σκαφών.

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 1000 Ml
ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  55--88  mmll//mm²²  ••  ΚΚοοππήή::  44  ••  ΦΦιιννίίρριισσμμαα::  66

Q2R  MARINEPOLISH STEP 2



ΓυαΛιΣτερο ΦινιριΣμα χΩριΣ οΛοΓραμματα
Το Q²R MARINE POLISH STEP 2 έχει αποδείξει την ικανότητά του να συνεργάζεται τόσο με
περιστροφικά όσο και με τροχιακά μηχανήματα λείανσης. Παρέχει ένα υπέροχο γυαλιστερό φινίρισμα
χωρίς ολογράμματα και άλλα δευτερεύοντα ελαττώματα.

οΔΗΓιεΣ Για τΗν εΦαρμοΓΗ και προΦυΛαΞειΣ
Βελτιώστε το φινίρισμα και αφαιρέστε δευτερεύοντα ελαττώματα με το Q²R MARINE POLISH STEP 2.
Η χαμηλή σκόνη και η έλλειψη πληρωτικών εξασφαλίζει ένα υπέροχο φινίρισμα. Χρησιμοποιήστε Q²M
POLISH WIPE και Q²R DEGREASE για να αφαιρέσετε το βερνίκι και αφήστε την επιφάνεια έτοιμη για
επικάλυψη.



Γρ. Λαμπράκη 299, 187 57 Κερατσίνι, Τηλ.: 210 49 51 412, 6945 412 686
www.crystalclear.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:


