




Protože Vaše loď získá na hodnotě, vypadá skvěle a lépe se během sezóny udržuje. Pokud loď 
vyleštíte a následně navoskujete, vytvoří se na takto ošetřeném povrchu speciální superhladký 
odolný film, který dostatečně zabrání vnikání nečistot a UV záření do gelcoatu. Loď se tak velmi 
snado myje, udržuje a vypadá skvěle.

Proč leštit
Na obrázku níže vidíte gelcoat před vyleštěním a po vyleštění. 



zvolte nejlepší materiály
Leštění je specifická práce a prakticky nevyžaduje velké zkušenosti a znalosti.

Jelikož se při leštění lodě jedná o velké plochy, doporučujeme Vám použít špičkové materiály 
určené pro profesionály. Tímto zaručíte nejen perfektní výsledek své práce, ale ušetříte i mnoho 
drahoceného času stráveného leštěním.

Leštit je možné ručně, nebo za pomocí leštičky. Ruční leštění je však velmi namáhavé a 
zdlouhavé - avšak i tento postup je možný.

Leštění



Vše od nás
u nás koupíte celý sortiment

V našem obchodě jsme pro Vás připravili samostatnou kategorii, kde naleznete veškeré 
materiály potřebné k leštění v profesionální kvalitě.

Vše naleznete ZDE >>
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Je naší profesionální povinností, veškeré zboží, které Vám prodáváme pečlivě vyzkoušet a ověřit 
tím jeho deklarované vlastnosti. Takto jsme postupovali i při testu našich leštících přípravků, které 
Vám nabízíme. V naší firmě máme malou pramičku na které jsme vše ověřili.  
Výsledek vidíte na obrázku …

Jako důkaz



1 krok: důkladné umytí povrchu saponátem - je zapotřebí povrch zbavit veškerých nečistot.

Jak na to
2 krok: leštění hrubou leštící profesionální pastou “ Ultra Polish Super Cut “ za pomoci tvrdého 
molitanového leštícího kotouče ( barva kotouče bílá ). Leštící pastu nanášejte na leštěný povrch 
oranžovou středně tvrdou aplikační houbičkou. Leštění provádějte pomalým pohybem leštičky na 
leštěném povrchu dokud leštící pasta nezačne vysychat. Poté zbytky pasty z povrchu setřete naší 
profesionální utěrkou. Tento krok je možné několikrát opakovat.

3 krok: leštění jemnou leštící profesionální pastou “ Ultra Polish High Gloss “ za pomoci měkkého 
molitanového leštícího kotouče ( barva kotouče žlutá ). Leštící pastu nanášejte na leštěný povrch 
černou jemnou aplikační houbičkou. Leštění provádějte pomalým pohybem leštičky na leštěném 
povrchu dokud leštící pasta nezačne vysychat. Poté zbytky pasty z povrchu setřete naší profesionální 
utěrkou. Tento krok je možné několikrát opakovat dokud nebude povrch dokonale lesklý. Jako finále 
použijte náš super měkký červený leštící kotouč.

4 krok: “ zapečetění “ povchu “ Ultra Sealer Repair “. Prostředek nanášejte na povrch jemnou černou 
aplikační houbičkou a vyleštěte naší oranžovou profi utěrkou.

5 krok: nanesení vosku Ultra Profi Wax Classic “. Prostředek nanášejte na povrch jemnou černou 
aplikační houbičkou a vyleštěte naší oranžovou profi utěrkou.



Hrubou leštící pastu Ultra Polish Super Cut

Jemnou leštící pastu Ultra Polish High Gloss

Uzavírací “ pečetidlo “ Ultra Sealer Repair 

Tvrdý vosk Ultra Profi Wax Classic

Pro ruční leštění aplikační houbičky ( pro hrubou pastu středně tvrdou - oranžová a pro jemnou 
pastu jemnou měkkou - černá ). Pomocí aplikačních houbiček pastu nanášíte i leštíte.

Pro strojní leštění naší profesionální leštičku

Molitanové leštící kotouče ( doporučujeme Vám zakoupit alespoň dva kusy od každého - kotouč 
se po delším leštění zanese pastou a je třeba ho vyprat v mýdlové vodě. Než uschne, můžete 
použít druhý a poktačovat tak v leštění.

Aplikační houbičky pro nanesení pasty a dalších přípravků na povrch.

Premium utěrku pro setření pasty.

Profesionální oboustranou utěrku na doleštění pro pečetidlo a vosk.

Co koupit ?
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POD LUPOU - zvětralý gelcoat bez sebemenšího lesku. V pórech barvy je 

usazená špína a částečky prachu z ovzduší. Tento povrch již nelze umýt.

Před …



Po …
POD LUPOU - ten samý povrch po strojním vyleštění a nanesení vosku je “ 

dokonalé zrcadlo “. Takto ošetřený povrch vydrží dalších mnoho let.
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