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CONTACT

For any questions on the use of our products or for any query you may have 
or to make an appointment for the professional polishing services please visit 

RENSKIB.COM 

Or contact us directly:
Martin Massenberg | m.w.massenberg@renskib.dk | +45 40 10 91 98

Chris Massenberg | c.d.massenberg@renskib.dk | +31 (0)6-24334402
Peter Plevier | p.plevier@renskib.dk | +31 (0)6-12423103
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Renskib er et Dansk firma, som er specialist i  kosmetisk vedligeholdelse/pleje af lystfartøjer.
Det har f irmaet gjort siden 1995, hvor eventyret startede. Siden er Renskib blevet specialist 
i  rengøring og polering af både, og vi har på baggrund af vore erfaringer udviklet vores 
egne produkter. Ti produkter t i l  vedligeholdelsen/plejen af din båd: overskueligt og nemt. 
Disse produkter bliver hver dag brugt af vores egne dygtige servicemedarbejdere.

Vores rengørings- og poleringssystem har et mål: at være det bedste t i l  kosmetisk 
bådpleje. Renskib produkter giver en langtidsholdbar beskyttelse. En Renskib behandling 
øger værdien af din båd: at sejle på en ren båd er simpelthen en større nydelse, og ved et 
salg af din båd, er Renskib behandlingen et stærkt salgsargument. Ikke kun den højeste 
kvalitet, men også at leve op ti l  de strengeste miljøkrav, er blandt grundstenene for vore 
produkter. Som sejler bruger du naturen og det er vigtigt at vi sammen passer på naturen.

Alle vore produkter er udviklet på det grundlag, at du helst vi l  sejle og ikke bruge tiden på 
at pudse og polere. Produkterne er nemme at arbejde med og hvert produkt gør præcist, 
hvad det er udviklet t i l .  Med andre ord: let og bæredygtigt.
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R-140 SHAMPOO RTU (KLAR TIL BRUG)

Bådshampoo R-140 RTU er klar t i l  brug. 

En brugervenlig sprayflaske i kombination med en 
mikrofiber klud. 
Indhold 0,5 l i ter.

R-140 SHAMPOO

Et 2 i 1 produkt som renser og beskytter i  én og 
samme arbejdsgang. 

Produktet giver ny glans. Let at bruge og specielt 
velegnet t i l  den regelmæssige vedligeholdelse af 
R-130B. Indhold 1 eller 5 l i ter. 
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R-130A POLERING / PRE SEALER A
Fin letfl ydende polér pasta til gel coat og hårde 
2-komponent malede overfl ader. R-130A giver overfl aden 
en fantastisk dyb glans og fi nish. Umiddelbart efter 
brugen af R-130A efterpoleres/forsegles med R-130B. 

R-130A svarer i grovhed til korn 8000. Indhold 0,5 liter.
R-130B FORSEGLING / SEALER B

Meget langtidsholdbar forsegling af bådens gel coat og 
2-komponent malede overfl ader med beskyttelse mod 
UV-stråling. Må kun benyttes på glatte overfl ader. R-130B 
bevarer den fantastisk dybe glans og fi nish som R-130A 

efterlader. Indhold 0,5 liter.

R-150 POWER POLISH

Et 3 i 1 produkt specielt udviklet t i l  små flader, som 
kræver hurtigt behandling. R-150 Power Polish er 
særlig egnet t i l  jol ler, katamaraner, dinghys og 
Ribs / Gummibåde lavet af hypalon. R-150 Power 
Polish giver hurtigt og ef fektivt en glat overflade, 
en dyb glans og forsegling imod UV stråling og 

smudspåvirkninger. Indhold 0,5 l i ter
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RENSKIB METODEN

1. Rengør båden med R-100 og derefter med R-110 når du tager den op. R-100 gør  kalken blød, 
samtidig med at båden bliver fr i  for alger. Herefter af fedter du overfladen med R-110, således at 
gamle “voks” rester bliver f jernet. Nu er båden, afhængig af gel coatens ti lstand, klar t i l  eventuelt 
vandslibning, grov polering med R-120 eller f in polering med R-130A. 

2. Ved stærkt forvitret overflade, startes evt. med vandslibning. El lers startes med R-120 grov 
tyktf lydende polér pasta. R-120 er især egnet t i l  at polere matte overflader. R-120 svarer i  grovhed 
ti l  korn 6000. Overfladen SKAL poleres maskinelt med en polér-fi l t/rondel eller et lammeuldskind.

3. Nu kan du fortsætte på dit fr ibord eller overbygning med R-130A. R-130A er en fin letf lydende polér 
pasta t i l  gel coat og hårde 2-komponent malede overflader. R-130A fjerner meget f ine støvpartikler 
efter maling, små fine ridser efter f.eks. fenderskader m.m. Efter polering med R-120 giver R-130A 
overfladen en fantastisk dyb glans og overfladen bliver meget glat. R-130A svarer i  grovhed ti l  korn 
8000. Overfladen SKAL poleres maskinelt med en polér-fi l t/rondel eller et lammeuldskind.

4. Hvis du ønsker at rengøre teakdækket, så er det nu! Inden rengøring efter polering med maskinen 
og den afsluttende forsegling. Brug R-125 Teak Rens / Teak Cleaner. R-125 er et meget mildt og 
ef fektivt rengøringsmiddel t i l  teak, som blandes med vand i forholdet 1:1. Bruges på fugtigt/vådt 
teaktræ, f.eks. i  regnvejr. Afhængig af teaktræets t i lstand bruges blød eller stiv børste/skuresvamp. 
Det anbefales at skylle teaktræet for snavs under behandlingen. Du kan i øvrigt bruge R-125 i løbet 
af sæsonen, uden at det skader poleringen. 

5. Nu er det blevet t id t i l  at vaske båden med R-140 Shampoo. Her bliver alle rester fra maskinpoleringen 
og eventuelt teakrengøringen fjernet. Vigtigt er at alt på fribordet og overbygningen bliver gjort 
grundigt rent, før den afsluttende forsegling med R-130B.

6. Nu er alt klar t i l  det afsluttende forseglings arbejde med R-130B. R-130B er en meget langtidsholdbar 
forsegling af bådens gel coat og 2-komponent malede overflader med beskyttelse mod UV-stråling. 
Må kun benyttes på glatte overflader. (Må IKKE benyttes på rå plastdele m.m.) Påfør 130 B med let 
fugtig svamp og lad det tørre. Polér herefter overfladen med en blød microfiberklud ti l  højglans. 
Man opnår en nærmest keramisk glans, som er så glat, at smudspåvirkninger bliver reduceret t i l 
det mindste.

7. Den regelmæssige pleje/vedligeholdelse udføres nu på nemmeste vis, ved brugen af R-140 
Shampoo.
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R-100 GUL FJERNER | YELLOW STAIN 
AND BARNACLE REMOVER

Bruges ti l at f jerne “gul/brune aflejringer”, samt 
kalk på gel coat og 2-komponent malede overflader
Indhold 1 eller 5 liter.

R-120 FLYDENDE POLÉR PASTA | LIQUID 
RUBBING COMPOUND
Grov tyktf lydende polér pasta t i l  gel coat. Er 
især egnet t i l  at polere matte overflader. Fjerner 
støvpartikler efter maling, ridser efter vandslibning 
m.m. Umiddelbart efter brugen af R-120 efterpoleres 
med R-130A. R-120 svarer i  grovhed ti l  korn 6000. 
Indhold 0,5 l i ter.
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R-110 GEL COAT RENGØRING
 GEL COAT CLEANER

Ef fektiv rengøring, let at bruge som efterlader gel 
coat og 2-komponent malede overflader rene og 

fedtfri .  Indhold 1 eller 5 l i ter.

R-300 VINDUES- OG STÅLBLANK  
WINDOW AND STAINLESS STEEL CLEANER. 

Rengøring og polering af alle typer glasflader, 
vinduer, spejle, ståloverflader m.m. Giver en dyb 

glans og rengører ef fektivt. 
Indhold 1 eller 5 l i ter.
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R-200 INTERIØR RENS
INTERIOR CLEANER

Et 2 i 1 produkt som vasker og plejer i  én og samme 
arbejdsgang. Efterlader en behagelig duft. 
Indhold 1 eller 5 l i ter.
 

R-125 TEAK RENS | TEAK CLEANER.
R-125 er et meget mildt og effektivt rengøringsmiddel 
til teak som blandes med vand i forholdet 1:1. Bruges 
på fugtigt/vådt teaktræ, f.eks. i regnvejr. Afhængig 
af teaktræets tilstand bruges blød eller stiv børste/
skuresvampe. Det anbefales at skylle teaktræet for 
snavs under behandlingen. Du kan i øvrigt bruge 
R-125 i løbet af sæsonen, hvis ønsket, uden at det 
skader poleringen. Indhold 1 eller 5 liter.
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CONTACT

Har du spørgsmål t i l  produkterne, brugen af disse 
eller ønsker du at booke en tid hos vores profes-
sionelle team for en mulig poleringsopgave, kan 

du besøge os på: RENSKIB.DK
 

Eller du kan kontakte os direkte på info@renskib 
eller sende en sms ti l  (+45) 4010 9198
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