CLEAN +
PROTECT
with Star brite

®

BLENDING

INNOVATION &
PERFORMANCE
SINCE 1973

STAR BRITE® / KINPAK, INC.
Star brite® werd in 1973 opgericht en produceerde aanvankelijk
onderhoudsproducten voor auto‘s. Het belangrijkste product was een
innovatief autopoetsmiddel met een speciale reinigingsformule, dat snel
matte en geoxideerde oppervlakken herstelde. State-of-the-art polymeren
zorgden voor een schitterende glans en extreem duurzame bescherming.
Al snel breidde het bedrijf zijn assortiment uit met onderhoudsproducten
voor boten, campers en caravans.
Eind jaren zeventig versterkte Star brite® zijn marktpositie met de opening
van een distributiecentrum nabij Toronto, Canada, een kantoor in Lyon,
Frankrijk en een magazijn in Rotterdam. Later verhuisde dit Europese
magazijn naar Amersfoort. Halverwege de jaren tachtig ging het bedrijf
naar de beurs als Ocean Bio-Chem, Incorporated (OBCI). Star brite®
producten worden tegenwoordig in bijna elk ontwikkeld land ter wereld
verkocht en het bedrijf is marktleider in verschillende segmenten.
Zelfs vandaag de dag blijft Star brite® nieuwe en innovatieve producten
ontwikkelen. Het assortiment bevat artikelen voor auto‘s, boten, campers,
caravans en voor rondom het huis en in de tuin. Naast chemische
producten is er ook een grote keuze aan borstels, stelen en speciale
accessoires.
De grootste productie- en distributiefaciliteit van Star brite® is Kinpak,
Inc. in Montgomery, Alabama. Kinpak produceert een breed scala aan
artikelen op private label voor grote oliemaatschappijen en retailers van
consumentengoederen. De faciliteit bestaat uit een productie-, meng-,
verpakkings- en distributiecentrum van 28.000 m² dat gebruik maakt van
RF-technologie. De fabriek heeft een tankopslagsysteem van 300.000 liter,
een eigen laboratorium, vier machines voor het maken van PVC- en PEflacons en acht volautomatische high-speed afvullijnen. Kinpak beschikt
daarnaast over een terminal van twee hectare voor het ontvangen van
zendingen per binnenschip of goederentrein.
Star brite® producten zijn wereldwijd verkrijgbaar bij de meeste
watersportwinkels, botenhandelaren, sportwinkels, landelijke winkels en
winkels met accessoires voor auto‘s, campers en caravans.

Distributie Benelux & Duitsland: Star brite Nederland B.V. | Kryptonweg 7, NL-3812RZ Amersfoort | +31(0)337853616 | info@starbrite.nl | www.starbrite.nl
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SALT OFF®
SALT OFF® PROTECTOR – CONCENTRATE

WAT IS SALT OFF®?

ART.NR.
93900

Salt Off® is een biologisch afbreekbaar product dat snel en effectief
zoutafzettingen verwijdert. Het laat een beschermende polymeercoating achter om toekomstige zoutafzettingen en corrosieschade
tevoorkomen. Het kan worden gebruikt om zoutafzettingen te
verwijderen van polyester, metaal, vinyl, plastic en geverfde
oppervlakken, alsmede op vis- en duikuitrusting. Verwijdert de waslaag
niet en laat geen strepen achter. Te behandelen voorwerpen kunnen
ook worden ondergedompeld.

INHOUD
3,78 L

• Verwijdert snel en effectief zoutafzettingen
op polyester, metaal, vinyl, kunststof en
geverfde oppervlakken, maar ook op visen duikuitrusting
• Laat een beschermende polymeercoating
achter om toekomstige zoutafzettingen en
corrosieschade te voorkomen
• Kan met de Salt Off® Applicator als
spoeling worden gebruikt voor motoren
die in zoutwater worden gebruikt

SALT OFF® APPLICATOR
ART.NR.		
94100		
• Met de Salt Off® Applicator is het handig en eenvoudig
om Salt Off® Protector - Concentrate te gebruiken
• Handige aan/uit-schakelaar om het mengsel van
water en Salt Off® te regelen
• De applicator werkt met een tuinslang en met een
motorspoelunit of een sproeikop
• Let op: product bevat geen eventueel hiervoor
benodigde adapters

All logos, registered trademarks and names are the sole and exclusive property of the respective companies
indicated above. These products are not connected with or sponsored by any of the named companies.

UNTREATED

COMPETING
PRODUCT

SALT OFF®
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WASH / WASH & WAX
BOOT SHAMPOO

POWER PINE® BOAT WASH & WAX

ART.NR.
80416
80432
80400

ART.NR.
94700

INHOUD
500 ml
1L
3,78 L

• Laat rompen, dekken, chroom en scheepsbeslag weer glanzen
• Economisch: een paar dopjes zijn
voldoende voor een 7 m lange boot
• Streept niet en laat geen vlekken achter
• Tast de waslaag niet aan
• Biologisch afbreekbaar

INHOUD
3,78 L

• Supergeconcentreerde shampoo en was in één
• Creëert een frisse geur en laat geen strepen of
vlekken achter
• Voor gebruik op polyester, kunststof, chroom en
RVS, aluminium, metaal en geverfde oppervlakken
• Biologisch afbreekbaar

CITRUS BOOT SHAMPOO & WAX
ART.NR.
94616
94632
94600

INHOUD
500 ml
1L
3,78 L

• Verwijdert snel vuil en viezigheid met de kracht
van citrus
• Voldoet aan de hoge eisen die worden gesteld in
de watersport
• Polymeren hechten zich aan het oppervlak voor
glans en bescherming tegen UV-straling
• Geconcentreerde formule

MARINE SPECIALTY
RAIN VIEW

ANTISLIP DEKREINIGER

ART.NR.
88708

ART.NR.
85916
85932
85933
85900

INHOUD
237 ml

• Verbetert het zicht door ruiten en ramen bij regen
• Bedekt het oppervlak met een gladde, onzichtbare en
waterafstotende coating
• Geschikt voor glas en plastic
• Eenvoudig aan te brengen

INHOUD
500 ml
1L
1 L (Spray)
3,78 L

• Verwijdert hardnekkig vuil en vlekken
• Laat een antislip beschermlaag achter
tegen vuil en UV-straling
• Hard boenen of schrobben is niet nodig
• Tast de waslaag niet aan
• Een effectieve allesreiniger voor
polyester, vinyl, kunststof, metaal en
geverfde oppervlakken

RUBBERBOOT REINIGER & BESCHERMER
ART.NR.
97232

INHOUD
1L

•		Speciaal ontwikkeld om ervoor te zorgen
		dat hardnekkig vuil omhoog komt, zodat het
		weggeveegd en weggespoeld kan worden
		zonder hard te boenen
•		Bevat geen corrosieve chemicaliën of zuren
•		Veilig voor gebruik op alle soorten rubber- en
		opblaasboten van bijvoorbeeld rubber,
		Hypalon® en PVC

HERSTELLER & BESCHERMER VOOR
RUBBERBOOT EN FENDER
ART.NR.
83416

INHOUD
500 ml

• Herstelt de kleur en beschermt tegen zout en bloot-		
stelling aan UV
• Geschikt voor PVC, Hypalon®, neoprene en andere
soorten rubber of opblaasbare stoffen
• Laat een sterke, slijtvaste beschermlaag achter

4

HEAVY-DUTY BILGE REINIGER
ART.NR.
80532
80500

INHOUD
1L
3,78 L

• Lost smeer en slijk op
• Laat het ruim schoon en geurvrij achter
• Schenk rechtstreeks in het ruim en ga varen met
de boot. Door de beweging van de boot ontstaat
er een ‘schurende’ werking
• Veilig voor polyester, rubberen slangen,
bedrading, metaal of plastic

All logos, registered trademarks and names are the sole and exclusive property of the respective companies
indicated above. These products are not connected with or sponsored by any of the named companies.

HULL & BOTTOM CLEANERS
ROMPREINIGER

ONDERWATERSCHIP REINIGER

ART.NR.
81716
81732
81700

ART.NR.
92232
92200

INHOUD
500 ml
1L
3,78 L

• Verwijdert eenvoudig vaaraanslag en vlekken op
de waterlijn en romp
• Ontwikkeld om meteen na aanbrengen vuil,
vaaraanslag, roest, etc. te verwijderen
• Veilig voor het te behandelen oppervlak en de ideale
voorbereiding voor het in de was zetten van de romp

INHOUD
1L
3,78 L		

• Verwijdert snel en eenvoudig hardnekkige
vaaraanslag, zeepokken en roestvlekken
op het onderwaterschip en de waterlijn
• Milieuvriendelijke, biologisch afbreekbare formule
op waterbasis
• Een speciaal gepatenteerd polijstproces maakt dit
product veiliger dan andere onderwaterschipreinigers op zurenbasis

ROMPREINIGER - GEL FORMULE
ART.NR.
96132

INHOUD
1L

•		Verwijdert moeiteloos aanslag en vlekken van
		de waterlijn en romp
•		De nieuwe Gel-formule blijft ‘kleven’ voor maximale
aanhechting en reinigingskracht
•		Bedekt vlekken volledig, dringt ze binnen en lost ze op
• Speciaal geformuleerd om de zwaarste vlekken te
verwijderen, zoals roest, opgedroogd visbloed en
vlekken door bladeren
• Ideaal voor verticale polyester oppervlakken
• Bevat geen schadelijke chemicaliën. Veilig en eenvoudig
te gebruiken

POLISHES & WAXES
MARINE POLISH
ART.NR.
80100
•
•
•
•

INHOUD
3,78 L

Laat uw boot er als nieuw uitzien
Voorkomt verkleuring als gevolg van UV-straling
Hard poetsen is niet nodig
Verwijdert lichte krasjes en lakbeschadigingen

POLYESTER KLEURHERSTELLER
ART.NR.
81816

INHOUD
500 ml

• Herstelt de oorspronkelijke kleur en verwijdert sterke
sporen van oxidatie, verkalking en verbleking
• Beschermt het oppervlak tegen toekomstige verbleking
en weersinvloeden
• Gebruiksvriendelijk. Kan met de hand en ook met een
polijstmachine worden aangebracht
• Krast of beschadigt de gelcoat niet
• Uitstekend te gebruiken voor gekleurde boten

PRESOFTENED BOAT WAX

ULTIMATE SPRAYWAX

ART.NR.
82314

ART.NR.
81022

INHOUD
397 g

INHOUD
650 ml

• Makkelijk te gebruiken, voorgezachte vaste was
• Biedt een diepe glans en langdurige bescherming tegen verbleking, verkalking, oxidatie
en UV-straling
• Kan ook in direct zonlicht worden gebruikt
• Veilig voor polyester, metaal en geverfde
oppervlakken

• Opspuiten en uitwrijven voor meer glans en kleur
• Biedt bescherming tegen UV-stralen die vervaging van
het oppervlak veroorzaken
• Verlengt de tijd tot het weer volledig in de was zetten
• Voor polyester, kunststof, chroom, RVS, aluminium, 		
metaal en geverfde oppervlakken

VLOEIBARE POLIJSTPASTA EN
KRASSENVERWIJDERAAR - MEDIUM

VLOEIBARE POLIJSTPASTA EN
KRASSENVERWIJDERAAR - STERK

ART.NR.
81316

ART.NR.
81318

INHOUD
500 ml

• Verwijdert vlekken, krassen en middelzware oxidatie
• Voor gebruik op polyester, metaal en geverfde
oppervlakken
• Praktische, vloeibare formule
• Kan met de hand of met een polijstmachine
worden gebruikt
• Werkt gemakkelijk en snel, in tegenstelling
tot de meeste andere polijstmiddelen die
de neiging hebben om uit te harden

INHOUD
500 ml

• Verwijdert vlekken, krassen en zware oxidatie
• Voor gebruik op polyester, metaal en
geverfde oppervlakken
• Praktische, vloeibare formule
• Kan met de hand of met een polijstmachine
worden gebruikt
• Werkt gemakkelijk en snel, in tegenstelling
tot de meeste andere polijstmiddelen die
de neiging hebben om uit te harden

5

PREMIUM MARINE POLISH

PREMIUM CLEANER WAX

ART.NR.
85716
85732

ART.NR.
89616
89632

INHOUD
500 ml
1L

• Maximale UV-bescherming en glans
• Speciaal ontwikkeld voor gebruik op polyester,
metaal, plexiglas en geverfde oppervlakken
• Kan worden aangebracht over een oude laag
was of polish
• Laat een supergladde, kleefvrije beschermlaag
achter die de waterbestendigheid vermindert en
vuil, vet en olie afstoot
• Kan met de hand of met een polijstmachine
worden gebruikt
• In het geval van vergevorderde oxidatie, eerst
Premium Cleaner Wax gebruiken

INHOUD
500 ml
1L

• Reinigt en beschermt oppervlakken en zorgt er in
één enkele stap voor dat ze gaan glanzen
• Verwijdert oxidatie en kalkaanslag
• Speciale UV-remmers beschermen tegen
toekomstige kleurvervaging en kalkaanslag
• De één-stap-formule maakt het onnodig om eerst
een polijstmiddel te gebruiken en daarna nog een
polish of wax
• Speciaal ontwikkeld voor gebruik op polyester,
metaal en geverfde oppervlakken
• Kan met de hand of met een polijstmachine
worden gebruikt

CLEAR PLASTIC CARE
CLEAR PLASTIC RESTORER - STEP 1
ART.NR.
87208

INHOUD
237 ml

• Hersteller die fijne krasjes, vuil, vlekken, zout- en
kalkaanslag en hars op kunststof ramen verwijdert
• Eenvoudig in gebruik: gewoon aanbrengen en inwrijven
• Verwijdert vlekken, zoutaanslag en verkleuring
• De eerste stap naar het herstellen van transparant
kunststof
• Geschikt voor Strataglass®, EZ2CY®, Isinglass® en
alle andere transparante plastic oppervlakken

CLEAR PLASTIC POLISH - STEP 2
ART.NR.
87308

INHOUD
237 ml

• Beschermer die het ontstaan van kalkaanslag en fijne
krasjes op en dof worden van plastic voorkomt
• Eenvoudig in gebruik: gewoon aanbrengen en inwrijven
• UV-bescherming voor alle transparante kunststof
oppervlakken
• De tweede stap naar het herstellen van transparant
kunststof
• Geschikt voor Strataglass®, EZ2CY®, Isinglass® en
alle andere transparante plastic oppervlakken

METAL CARE
CHROOM & RVS POLISH

ULTIMATE ALUMINIUM REINIGER/HERSTELLER

ART.NR.
82708

ART.NR.
87764

INHOUD
237 ml

• Reinigt, geeft glans en beschermt in slechts één stap
• Verwijdert hardnekkig vuil, zoutaanslag en roest
• Werkt snel: aanbrengen, laten drogen en uitpoetsen
om te laten glanzen
• Ook geschikt voor koper, tin en messing

ULTIMATE ALUMINIUM POLISH
ART.NR.
87616

INHOUD
500 ml

•		Ontwikkeld om aluminium mooi te houden
•		Biedt UV-bescherming, helpt vuil en vlekken 		
voorkomen en zorgt ervoor dat het aluminium
		niet dof wordt
•		Effectief in het verwijderen van witte vlekken, 		
achtergelaten wanneer rompreinigers niet goed
		van het oppervlak zijn afgespoeld
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INHOUD
1,89 L		

• Verwijdert oxidatie, vuil, kalk- en vaaraanslag
• Speciaal ontwikkeld om vervuild en dof geworden aluminium
oppervlakken te herstellen
• Unieke formule hecht zich aan het oppervlak voor optimale
prestaties en veiligheid
• In tegenstelling tot andere “allesreinigers”, is dit product speciaal
ontwikkeld voor gebruik op aluminium, waarbij het vuil, vlekken
en oxidatie verwijdert zonder daarbij het metaal te beschadigen
• De beste keuze voor een snelle reiniging en het verbeteren van het
uiterlijk van aluminium boten, pontoon boats, visboten, kano’s en
andere ongeverfde aluminium oppervlakken die hun oorspronkelijke
glans verloren hebben

ALL PURPOSE CLEANERS
ULTIMATE XTREME CLEAN

ZWARTE STREPEN VERWIJDERAAR

ART.NR.
83222
83200

ART.NR.
71622
71600

INHOUD
650 ml
3,78 L

• Reiniger en ontvetter voor alle oppervlakken, zoals vinyl,
polyester, kunststof, rubber, metaal, tapijt, etc.
• De krachtige formule weekt vettige, vieze vlekken los
waardoor slechts licht schrobben nodig is om ze te
verwijderen
• Ideaal voor het schoonmaken van boten, auto’s,
motorfietsen, quads, sneeuwscooters, grasmaaiers,
tractoren, kettingzagen, campers, caravans en
voor huishoudelijke taken of werk in de garage

INHOUD
650 ml		
3,78 L

• Verwijdert snel en eenvoudig zwarte strepen
veroorzaakt door afgelopen water op polyester, 		
vinyl, metaal en geverfde oppervlakken
• Spray direct op het oppervlak en veeg de vervuiling
weg. Hard boenen is niet nodig
• Geschikt voor vele toepassingen. Verwijdert vuil en
vlekken op boten, campers, caravans, auto‘s en
rondom het huis

FABRIC CARE
IMPREGNEERMIDDEL

MSR ZWARTE VLEKKEN VERWIJDERAAR

ART.NR.
81922
81900

ART.NR.
86522

INHOUD
650 ml
3,78 L

• De beste manier om de waterafstotendheid
van textiel, zoals canvas, nylon, acryl, polyester,
katoen, leer, etc. te herstellen
• Beschermt tegen UV-stralen
• Voor gebruik op dekzeilen,
Bimini-tops, kleding en tenten
• Veilig voor alle stoffen

ULTIMATE DOEKREINIGER
ART.NR.
92122
92132

INHOUD
650 ml
1L

• Verwijdert vuil en vlekken van bootkappen,
zeilhoezen, dekzeilen, Bimini-tops, t-tops, etc.
• Lost vuil en vlekken op zodat ze makkelijk
verwijderd kunnen worden
• Speciale formule sluit vieze geurtjes op en verwijdert ze
• Chloorvrij: tast kleuren niet aan
• Ontwikkeld voor gebruik op alle soorten stoffen
voor buitengebruik

INHOUD
650 ml

• Verwijdert vlekken bij contact met het oppervlak
• Speciaal ontwikkeld voor gebruik op alle soorten
stoffen voor buitengebruik
• Brengt geen schade toe aan het vinyl of aan de stiksels
• Ook ideaal voor gebruik thuis of in campers en
caravans

SMEERMIDDEL VOOR RITSEN
EN DRUKKERS
ART.NR.
89102

INHOUD
50 g

• Voor gebruik op ritsen en drukkers van metaal
en kunststof ter bescherming tegen corrosie,
slijtage en om wrijving te verminderen
en verstoppingen te voorkomen
• Niet giftig, geeft geen vlekken
• Zal niet door water worden weggespoeld
• Ook ideaal voor gebruik met tenten

All logos, registered trademarks and names are the sole and exclusive property of the respective companies
indicated above. These products are not connected with or sponsored by any of the named companies.
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VINYL CARE
VINYL SHAMPOO

VINYL-BRITE PROTECTANT

ART.NR.
80216

ART.NR.
80316
80364

INHOUD
500 ml

• Voor gebruik op alle soorten vinyl en kunstleer,
binnen en buiten
• Verwijdert diep ingetrokken vuil en vlekken
• Tast het materiaal niet aan en veroorzaakt
geen verkleuring
• Geconcentreerde formule
• Biologisch afbreekbaar

INHOUD
500 ml
1,89 L

• Beschermer die alle vinyl oppervlakken opfrist,
en hydrateert
• Beschermt tegen de schadelijke effecten van
de zon, zout en het weer
• Beschermlaag blijft transparant en vergeelt niet

VINYL POLISH & HERSTELLER
ART.NR.
91016

INHOUD
500 ml

• Laat alle vinyl oppervlakken er als nieuw uit zien en
beschermt tegen UV-straling en verwering
• Herstellend product dat het vinyl vernieuwt en tevens
een diepe glans achterlaat
• Biedt een langdurige bescherming tegen aanhechting
van nieuwe vervuiling
• Voorkomt weervlekken, uitdroging en verkleuring
• Maakt het vinyl waterdicht

TOILET TREATMENT
TOILETVLOEISTOF

CLOSET REINIGER EN SMEERMIDDEL

ART.NR.
71716
71732

ART.NR.
86416

INHOUD
500 ml
1L

• Breekt afvalstoffen in vuilwatertank en
draagbare toiletcassettes af en houdt
de bodem schoon
• Voorkomt onaangename geurtjes in
de toiletruimte
• Smeert de aftapventielen zodat deze
soepel blijven werken en voorkomt
dat resten zich afzetten tegen de tankwanden en afvoerleidingen
• Bevat géén formaldehyde en tanks
kunnen daarom veilig worden leeggepompt bij ieder afvalstation
• Ideaal voor toiletten in campers,
caravans en boten

INHOUD
500 ml

• Reinigt, verwijdert vuil en laat kunststof en
porceleinen wc’s weer glanzen
• Ideaal voor toiletten in campers, caravans en boten
• Verwijdert snel en eenvoudig vlekken en
kalkaanslag op toiletpotten
• Smeert en reinigt afdichtingen en ventielen
• Bevat geen schadelijke chemicaliën
• Laat geuren verdwijnen – fris en schoon
• Zwaar boenen of schrobben is niet nodig

MARINE & RV TOILET TISSUE
ART.NR.
71850

INHOUD
4 pack –		
500x dubbellaags

• 100% gerecycled toiletpapier
• Snel afbreekbaar waardoor verstopping
wordt voorkomen
• Hersluitbaar, herbruikbaar en waterdichte
verpakking
• Ideaal voor toiletten in campers,
caravans en boten

SPECIALTY ITEMS
ULTIMATE TAPIJTREINIGER

BBQ GRILL REINIGER

ART.NR.
88922

ART.NR.
830222

INHOUD
650 ml

• Lost hardnekkig vuil en olie- en vetvlekken op
•		Ontwikkeld om vieze luchtjes te laten verdwijnen
•		Zorgt ervoor dat vuil omhoog komt en weggespoeld
		kan worden
•		PTEF®-polymeren bieden UV-bescherming
•		Veilig voor gebruik op boottapijt, automatten en tapijt
		in campers en caravans
•		Ideaal voor het verwijderen van vlekken of het 		
schoonmaken van grote oppervlakken
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INHOUD
650 ml

• Ontwikkeld om kookoppervlakken voor barbecuegrills
schoon te maken
• Veilig voor gietijzer, roestvrij staal, porselein, keramiek
en glas
• Werkt meteen
• Kan gebruikt worden op hete oppervlakken, maar
niet in de buurt van open vuur
• Niet voor gebruik op geverfde oppervlakken of
gepolijste metalen

VOGEL- EN SPINNENPOEP VERWIJDERAAR

HADEX® DESINFECTIEMIDDEL VOOR DRINKWATER

ART.NR.
95122

Gebruik Hadex® Drinkwater Desinfectiemiddel om uw drinkwater schoon te
houden. Bacteriën, algen en andere micro-organismen kunnen zeer snel
groeien in water waardoor het gauw kan bederven. Hadex® is een op
natriumhypochloriet gebaseerd, veilig, effectief en continu desinfectiemiddel
voor drinkwater, waarmee u besmetting voorkomt en het water in goede
conditie houdt. Ook zorgt het ervoor dat watertanks, -leidingen en -toevoersystemen schoon blijven. Hadex® is heel zuiver en stabiel en mengt zich snel
en eenvoudig met water. Makkelijk in gebruik en zeer lang houdbaar.

INHOUD
650 ml

• Uitwerpselen van vogels en spinnen kunnen niet goed
worden verwijderd met alleen water en zeep
• Vogel- en Spinnenpoep Verwijderaar lost snel en effectief
deze vervuiling op: na opsprayen begint het al vanzelf af
te breken
• Hard boenen is niet nodig. Product tast de waslaag of
impregneer niet aan
• Veilig voor o.a. polyester, aluminium, metaal, kunststof
en textiel

INSECT CLEAN
ART.NR.
600105

INHOUD
500 ml

• Insect Clean wordt toegepast (in de open lucht) voor
het reinigen van vrijwel alle voorkomende ondergronden van boten, campers, caravans, tenten, 		
huizen, gebouwen, etc. tegen seizoensgebonden 		
biologische vervuiling (spinnenrag, insectenfecaliën)
en atmosferische verontreiniging

ART.NR.
0900-HDEX

INHOUD
250 ml

• Hadex® is klaar om meteen gebruikt te
worden en kan met behulp van het
bijbehorende bekertje nauwkeurig
worden gedoseerd
• Omdat het een vloeibaar product is
en zich eenvoudig mengt met water,
kan het makkelijk aan het water
worden toegevoegd via de tankopening
of vulpijp
• Het desinfectieproces start onmiddellijk
en na een half uur (bij normale dosering)
is het water al gereed voor consumptie

			

Ctgb toelating 9574N

ROESTVLEKKEN VERWIJDERAAR

STOOTLIJST HERSTELLER

ART.NR.
89222
89200

ART.NR.
86716

INHOUD
650 ml
3,78 L

• De snelle en eenvoudige manier om
roestvlekken te verwijderen op polyester,
metaal en geverfde oppervlakken
• Uitstekend om corrosievlekken veroorzaakt
door ijzerwaren, moeren, bouten en ander
dekbeslag te verwijderen
• Speciaal ontwikkeld voor boten, campers en
caravans; ook ideaal voor het verwijderen van
vlekken veroorzaakt door sprinklers
• Werkt meteen na contact; hard boenen of
schrobben is niet nodig

INHOUD
500 ml

• Vernieuwt en biedt UV-bescherming
• Opbrengen en overtollig product afvegen voor een “als nieuw” uiterlijk
• Speciaal ontwikkeld om de glans en het uiterlijk te herstellen van alle
stootlijsten, banden, plastic trim en elke ander oppervlak van rubber
of plastic

REJUVENATES & ADDS UV PROTECTION

Protective Polymer
Barrier Coating

MICROFIBER DETAILING KIT

MICROFIBER DOEKJES

ART.NR.
40079

ART.NR.
40089

INHOUD
3-Pack

• Ideaal voor schoonmaken, detailleren en poetsen
• De doekjes van de Star brite® Microfiber
Detailing Kit hebben miljoenen kleine
haakjes die vuil, stof en vet gemakkelijk
aantrekken en optillen in plaats van ze
gewoon te verplaatsen, zoals
traditionele doekjes doen
• De kit bevat: Streepvrije glasdoek
(lichtblauw), Washanddoek (blauw) en
Superabsorberende drooghanddoek (grijs)

INHOUD
2-Pack

• Ideaal voor schoonmaken, detailleren en poetsen
• De doekjes hebben miljoenen kleine haakjes die vuil,
stof en vet gemakkelijk aantrekken en optillen in plaats
van ze gewoon te verplaatsen, zoals traditionele
doekjes doen
• Microfiber Doekjes bevat: twee Superabsorberende
drooghanddoeken (grijs)

All logos, registered trademarks and names are the sole and exclusive property of the respective companies
indicated above. These products are not connected with or sponsored by any of the named companies.

9

TEAK CARE
TEAK REINIGER & ONTGRIJZER

PREMIUM GOLDEN TEAK OIL

ART.NR.
94916
94922
94932
94933
94964
94900

ART.NR.
85116
85132
85100

INHOUD
500 ml
650 ml (Spray)
1L
1 L (Spray)
1,89 L
3,78 L

• Reinigt en herstelt teakhout in één stap
• Verwijdert diep ingetrokken vuil, smeer- en vetvlekken
• Bleekt het hout terug naar de oorspronkelijke kleur en herstelt
de bovenlaag
• Tast kitverbindingen, polyester en geverfde oppervlakken niet aan
• Ook geschikt voor gebruik op alle overige ongelakte en
ongebeitste houtsoorten

INHOUD
500 ml
1L
3,78 L

PROTECT

•
•
•
•

Extra duurzame bescherming voor teak
Geeft het teak een warme gouden kleur
Gebruiksvriendelijk, sneldrogend
Bevat UV-remmers die beschermen
tegen weersinvloeden
• Rijpe tungolie-polymeerformule
• Gaat 4 tot 6 keer langer mee dan
conventionele teakoliën

BRIGHTEN

CLEAN

+
TEAK SCRUB
ART.NR.
18100
• Ideaal voor het verwijderen van
vlekken en vuil op teak
• Eventueel achtergebleven deeltjes
aluminium roesten niet.
• Voor een breed scala aan
toepassingen op de boot of thuis

PREMIUM TEAK CLEANER - STEP 1

PREMIUM TEAK BRIGHTENER - STEP 2

ART.NR.
81400

ART.NR.
81500

INHOUD
3,78 L

• Veilige, gebruiksvriendelijke formule
• Reinigt teak en andere kostbare houtsoorten
• Verwijdert vlekken en vuil veroorzaakt door
slechte weersinvloeden
• Te gebruiken als eerste stap bij het herstellen van
grijs, verweerd teak; Na het reinigen hoeft er
niet geschuurd te worden
• Zuurvrij - geen neutralisatoren nodig
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INHOUD
3,78 L

• Bleekt teak en andere kostbare houtsoorten
terug naar de oorspronkelijke kleur
• Laat de houtnerf en natuurlijke tint opnieuw
naar voren komen
• Gebruik als tweede stap bij het herstellen
van grijs, verweerd teakhout
• Eenvoudig in gebruik: gewoon aanbrengen
en afspoelen
• Geen schuren of hard schrobben nodig

TEAK SEALER – NATURAL LIGHT
ART.NR.
87916
87932
87900

NATURAL LIGHT

INHOUD
473 ml
946 ml

CLEAR

ART.NR.
88016
88032

CLASSIC TEAK

TEAK SEALER – CLASSIC TEAK

INHOUD
473 ml
946 ml
3,78 L

TEAK SEALER – CLEAR
ART.NR.
96816
96832
96800

INHOUD
473 ml
946 ml
3,78 L

• Een alternatief voor teakolie
• Voorkomt dat het teak zwart wordt
• Langdurige bescherming, zelfs onder tropische
zon en in extreem zoute omgevingen
• Eén laag is al voldoende
• Gaat langer mee dan elke andere teakolie
• Druppel- en spatvrij

SEALANTS
EPOXY ALUMINUM PUTTY STICK
ART.NR.
87004

INHOUD
113 g

• Voor permanente of noodreparaties op aluminium boten,
buitenboordmotoren, benzine- en watertanks en andere
aluminium onderdelen
• Eenvoudig in gebruik: kneed gewoon een minuut met de
hand en breng het aan op het beschadigde oppervlak
• Kan in worden geslepen en geboord

EPOXY PUTTY STICK
ART.NR.
87104

INHOUD
113 g

• Voor permanente of noodreparaties op polyester, hout,
metaal en kunststof
• Eenvoudig in gebruik: kneed gewoon met de hand totdat
het product wit wordt en breng het dan aan op het 		
beschadigde oppervlak
• Kan in worden geslepen en geboord

NO DAMP® DEHUMIDIFIERS
NO DAMP® VOCHTVANGER OPHANGZAKJE
ART.NR.
INHOUD
85470
397 g
				
• Ontworpen om muffe geuren te voor		
komen tijdens de stalling van boten, 		
campers, (sta)caravans of vakantiehuizen
• Verwijdert schimmelachtige en andere 		
muffe geuren
• Beschermt de luchtkwaliteit in boten, 		
vakantiehuizen, afgesloten ruimtes
en kelders
• Het handige, lekvrije ophangzakje
voorkomt dat het opgevangen vocht gaat
lekken

NO DAMP® VOCHTVANGER - NAVULLING
ART.NR.
INHOUD		
85400
340 g
85450
1,36 kg (hersluitbaar)
				
• Navulverpakking voor alle No Damp®
vochtvangers
• Kan direct worden toegevoegd aan
de bestaande hoeveelheid korrels
• Erg zuinig in gebruik
• Handige hersluitbare verpakking (alleen
art. 85450)

NO DAMP® VOCHTVANGER - EMMER

NO DAMP® VOCHTVANGER - ULTRA DOME

ART.NR.
85412
85401

ART.NR.
85460

INHOUD
340 g
1,02 kg

• No Damp® Vochtvangers zijn een
probleemloze manier om overmatige
luchtvochtigheid, wat kan leiden tot 		
een muffe geur, vlekken en corrosie,
te beheersen
• Voor gebruik aan boord, tijdens de
winterstalling, in campers, (sta)caravans
of vakantiehuizen

INHOUD
680 g

• Ontvochtigt de lucht om een muffe geur
te voorkomen
• Het unieke ontwerp van mandje en koepel maakt
dit de effectiefste luchtontvochtiger op de markt
• Speciale korrelformule absorbeert de maximale
vochtigheid
• Door zijn formaat is de Ultra Dome perfect
geschikt voor het vochtvrij houden van grote
boten, campers, (sta)caravans en andere grote
afgesloten ruimtes

All logos, registered trademarks and names are the sole and exclusive property of the respective companies
indicated above. These products are not connected with or sponsored by any of the named companies.
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SCRUBBIS®
SCRUBBIS® HULL SCRAPER SET
ART.NR.		
86102
• Met Scrubbis® Hull Scraper Set reinigt u het onderwaterschip, terwijl deze nog in het water ligt
• Scrubbis® is een alternatief/complement voor
antifouling verfsystemen
• Scrubbis® glijdt over het oppervlak van de romp
en verwijdert vuil effectief
• Scrubbis® is geschikt voor gebruik op elk type boot.
Een zeilboot van 30-35 voet is schoongemaakt in 		
ongeveer 20 minuten

SCRUBBIS® REGULAR CLEANING HEAD
ART.NR.		
86120
• Vervangbare losse borstel voor de
Scrubbis® Hull Scraper Set
• In één maat verkrijgbaar

SCRUBBIS® GROOVY HEAD
ART.NR.		
86152
• Speciaal ontworpen om hardnekkige aan
groei te verwijderen van het onderwaterschip
• De borstelharen zijn zacht voor de romp,
maar hard genoeg om hardnekkige vervuiling
te verwijderen
• Scrubbis® Groovy Head kan als accessoire
op de Scrubbis® Hull Scraper Set worden
bevestigd

ANTIFOULING REMOVAL
STAR*COAT ANTIFOULING REMOVER

STAR*COAT STEEKMES

ART.NR.
800110
800125

ART.NR.		
800200

INHOUD
1L
2,5 L

• Absoluut veilig, pasteus, pH-neutraal
afbijtmiddel voor het eenvoudig
verwijderen van oude lagen antifouling
• Verwijdert of beschadigt de primer en
gelcoat niet
• Geschikt voor alle 1-component antifouling
verfsystemen
• Veilig voor gebruik op polyester, metaal en
hout

12

• Stevig roestvrij steekmes met een
lemmet van 12 cm
• Ideaal voor het verwijderen van
oude lagen Antifouling
• Gebruik samen met Star*Coat
Antifouling Remover		

All logos, registered trademarks and names are the sole and exclusive property of the respective companies
indicated above. These products are not connected with or sponsored by any of the named companies.

STAR TRON® FUEL ADDITIVES

WAT IS STAR TRON®?
Star Tron® is een uniek, multifunctioneel brandstofadditief dat de meeste brandstofproblemen oplost, ook die met betrekking tot brandstofmengsels van
ethanol. Star Tron® lost sinds 2003 brandstofproblemen in motoren op. Het verbetert de prestaties van alle boten, auto‘s, vrachtwagens, motorfietsen,
sneeuwscooters, ATV‘s, waterscooters, generatoren, gazon- en tuingereedschap. Star Tron® is onder alle omstandigheden veilig voor gebruik in alle
benzine- en dieselmotoren. Star Tron® is een ideaal additief voor het hele jaar door, en dat alles tegen één van de laagste kosten per liter van een
brandstofadditief.
Wees voorzichtig met welk additief u gebruikt: veel bevatten alcohol. Het toevoegen van meer alcohol aan ethanolbrandstoffen kan motorproblemen
veroorzaken. Lees het veiligheidsinformatieblad van een brandstofadditief voordat u het met ethanolbrandstof gebruikt. Star Tron® bevat geen alcohol
of andere emulgatoren en is 100% veilig voor alle ethanolmengsels van E5 tot E85. Star Tron® is gemakkelijk in gebruik, effectief en kan niet worden
overgedoseerd.

STAR TRON® BENZINE-ADDITIEF

STAR TRON® DIESEL-ADDITIEF

ART.NR.
14308DP
14332

ART.NR.
93108DP
93116
93132

INHOUD
250 ml
1L

• Elimineert en voorkomt problemen met
ethanol-brandstoffen (zoals E10)
• 250 ml is voldoende voor 180 liter benzine
• Stabiliseert benzine tot twee jaar
• Motoren starten en lopen beter
• Helpt fasescheiding te voorkomen door water
door de brandstof te verspreiden als druppeltjes
van submicronformaat die veilig worden
verwijderd terwijl de motor draait

INHOUD
250 ml
500 ml
1L

•
•
•
•
•

Elimineert en voorkomt problemen met biobrandstoffen
Motoren starten gemakkelijker en lopen soepeler
Reduceert alle uitlaatgassen, inclusief fijnstof de roetuitstoot
Stabiliseert diesel tot 2 jaar
Verkort de onderhoudsintervallen voor het
brandstofsysteem
• Elimineert koolstofafzettingen
en voorkomt nieuwe
koolstofafzettingen

STAR TRON® ENZYME FUEL TREATMENT

STAR TRON® BRANDSTOFTANKREINIGER

ART.NR.
14501
14701

ART.NR.
INHOUD		
93664
1,89 L
				
• De krachtige maar ook veilige manier om schadelijke
sludge, gom en afzettingen veroorzaakt door
vervuilde brandstoftanks te verwijderen
• Ontstopt brandstoﬂeidingen en verjongt oude
benzine of diesel
• Bevat geen chemische afbijtmiddelen, alcohol of
detergenten en is veilig voor gebruik in alle motoren
• Verontreinigingen zoals asfaltenen worden snel
afgebroken en verwijderd
• Zwaardere delen sludge worden opgevangen in
de brandstofﬁlters

INHOUD
30 ml (Benzine)
30 ml (Diesel)

• Elimineert en voorkomt problemen met
ethanol-brandstoffen (zoals E10)
• Stabiliseert benzine tot twee jaar
• Motoren starten en lopen beter
• Helpt fasescheiding te voorkomen door water
door de brandstof te verspreiden als druppeltjes
van submicronformaat die veilig worden
verwijderd terwijl de motor draait

All logos, registered trademarks and names are the sole and exclusive property of the respective companies
indicated above. These products are not connected with or sponsored by any of the named companies.
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WINTERIZATION
ANTIFREEZE WATER SYSTEM & ENGINE STORAGE

BIO-ORIGIN ANTIVRIES

ART.NR.
31400
314G55

ART.NR. INHOUD
32500
3,78 L
		
• Een natuurlijk alternatief voor antivries op basis van glycol en ethanol
• Veiliger voor mensen, natuur en huisdieren
• Voorkomt bevriezing van watersystemen en motoren tijdens de
winterstalling
• Ideaal voor gebruik in hydronic en stralingsverwarming, zoals radiatoren,
solarverwarming, vloerverwarming en boilers
• Superieure, natuurlijke smering
van pakkingen, kleppen, pompen
en afdichtingen
• Krachtige corrosieremmers
• Veilig voor koper, messing en alle
soorten kunststof
• Onverdund gebruik zorgt tot
-70 °C voor bescherming tegen
barsten
• Voor gebruik in boten, campers,
caravans, vakantiehuizen en 		
zwembaden

INHOUD
3,78 L
208 L

• Voorkomt bevriezing van watersystemen en motoren tijdens de
winterstalling
• Bevat anticorrosiemiddelen om alle metalen onderdelen en 		
afdichtingen te beschermen
• Formule op basis van propyleenglycol
• Veilig voor koper, messing en alle soorten kunststof
• Onverdund gebruik zorgt tot -46 °C voor
bescherming tegen barsten
• Voor gebruik in boten, campers, caravans,
vakantiehuizen en zwembaden

-11°C FREEZE
POINT
-23°C PVC
BURST
-46°C COPPER
BURST
Waarom een antivries
gebruiken?

Welke problemen komen vaak
voor?

Voorkomt Star brite® Antivries
deze problemen?

Tijdens langere stilstand (vooral in de winter) is het
onvoldoende om het water in het drinkwatersysteem,
toiletten of boilers af te tappen. Alleen met gebruik
van een antivries worden deze goed beschermd en
kunnen problemen worden voorkomen.

Allereerst natuurlijk het bevriezen van het drinkwatersysteem. Waterpompen, dompelpompen en
leidingen kunnen gaan bevriezen en in het laatste
geval zelfs barsten. Dat zijn dure reparaties. Tevens
vervuilen drinkwatersystemen vaak als ze lange tijd
niet gebruikt worden. Vooral in een bocht van de
leiding en aan de wanden van de drinkwatertank.
Hierdoor kunnen ze bovendien ook gaan stinken.
Verder kunnen leidingen beschadigd raken door
uitdroging, wat meestal betekent dat ze moeten
worden vervangen. Tenslotte kan kalkaanslag ontstaan op waterpompen en dompelpompen. Zodra
ze na de winter voor de eerste keer weer worden
aangezet zul je zien dat meteen de zekering
doorslaat.

Absoluut. De antivries voorkomt dat leidingen gaan
barsten en dat waterpompen en dompelpompen
bevriezen. Het voorkomt vervuiling en uitdroging
van drinkwatersystemen, toiletten, toiletcassettes en
boilers. Alles blijft schoon en aangenaam ruiken.

MOTORONTKALKER
ART.NR.
92632
92600

INHOUD
1L
3,78 L

• Verwijdert snel en veilig kalk- en calcium		
resten en roest-, zout- en koolstofophoping
in de koeling- en wateruitlaatsystemen van
de motor
• De motor loopt op een optimale bedrijfs-		
temperatuur waardoor de prestaties
efficiënter zijn
• Veilig voor afdichtingen, pakkingen of
rubberen impellers		
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OILS/LUBES
PREMIUM SYNTHETISCHE 2-TAKT MOTOROLIE TC-W3®

SUPER PREMIUM SYNTHETISCHE 2-TAKT MOTOROLIE TC-W3®

ART.NR.
19032
19000

ART.NR.
19232
19200

INHOUD
946 ml
3,78 L

• 2-Takt motorolie voor alle merken en typen
buitenboordmotoren
• Ontwikkeld om te kunnen presteren onder de
meest extreme omstandigheden
• Maakt gebruik van een asloze formule,
waardoor koolafzetting op de zuigers en andere
onderdelen wordt beperkt en startproblemen
kunnen worden voorkomen
• Vermindert de uitstoot van schadelijke gassen

INHOUD		
946 ml
3,78 L

• 2-Takt motorolie voor alle merken en typen
buitenboordmotoren
• Ontwikkeld om te presteren onder extreme
omstandigheden
• Super Premium-additieven maken deze
olie tot de schoonste, soepelst functionerende
en best smerende TC-W3®-olie op de markt
• Asloze formule beperkt het kleven van zuigerveren, beschermt tegen voortijdige ontbranding
en helpt startproblemen te voorkomen
• Vermindert de uitstoot van schadelijke gassen

®

@ 315°C

@ 304°C

@ 293°C

@ 293°C

LEADING COMPETITOR
@ 315°C

@ 304°C

@ 293°C

@ 293°C

LEADING COMPETITOR
@ 315°C

@ 304°C

@ 293°C

@ 293°C

LEADING COMPETITOR
@ 315°C

@ 304°C

@ 293°C

@ 293°C

The Panel Coker test is above and beyond the NMMA’s TC-W3® testing. Cleaner panels represent a cleaner burning oil with less
impurities that will result in less engine deposits and reduced exhaust smoke.

All logos, registered trademarks and names are the sole and exclusive property of the respective companies
indicated above. These products are not connected with or sponsored by any of the named companies.
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SUPER PREMIUM SYNTHETISCHE 4-TAKT MOTOROLIE
SAE 10W30
SAE 10W40
ART.NR.
28132
28100

•
•
•
•
•
•

INHOUD
946 ml
3,78 L

ART.NR.
28232
28200

SAE 25W40

INHOUD
946 ml
3,78 L

ART.NR.
28332
28300

INHOUD
946 ml
3,78 L

Synthetische 4-takt motorolie voor alle merken en typen buitenboordmotoren, inboardmotoren en stern drives
Speciaal geselecteerde Super Premium-additieven hebben een reinigende werking die afzetting in het brandstoftoevoersysteem verwijderen en vervuiling voorkomen
Behoudt de viscositeit ook onder extreme omstandigheden
Het synthetisch-organisch mengsel voorkomt startproblemen bij erg lage temperaturen
Biedt een uitstekende bescherming in hoge toerentallen. Vermindert de uitstoot van schadelijke gassen
Voor API SJ, CF-4 en CH-4

HEAVY-DUTY MOTOROLIE
SAE 15W40
ART.NR.
28032
28000

INHOUD		
946 ml
3,78 L

• 4-Takt motorolie voor alle benzine- en dieselmotoren waar 15W40 gradatie
wordt aanbevolen
•		Speciaal geselecteerde additieven beperken slijtage van de motor en
verhogen de levensduur ervan
• Aanbevolen voor motoren die de volgende prestatieniveaus vereisen: ACEA
E3 and E5, MB228.3, Cummins CES 20077, 20076, 20072 and 20071,
DDC/MTU Type 1 and 2, Mack EO-M Plus, EO-M and EO-L Plus, Volvo VDS
and VDS-2, Allison C4, JASO DH1, MAN 271 and 3275 and Global DHD-1
•		Service classificatie API: Service-Kassifikation API : CI, CH-4, CG-4, CF-4, CF,
CE, CD/SJ, SH and EC

HIGH VISCOSITY 80W90 STAARTSTUKOLIE

STAARTSTUKOLIEPOMP/-SLANG

ART.NR.
27010
27032

ART.NR.			
27400 (Pomp voor 946 ml-flacons)
28600 (Slang voor 295 ml-tubes)

INHOUD
295 ml
946 ml (Flacon)

• Staartstukolie voor alle buitenboordmotoren en stern drives
• Voor API GL-5, API MT-1, SAE J-2360 en Mack GO-J
• Speciaal geselecteerde additieven voorkomen slijtage,
roest en corrosie

• Voor het snel, eenvoudig en schoon verversen
van staartstukolie
• De plug aan de flexibele slang past op de
staartstukaansluitingen van Mercruiser®, OMC®, 		
Evinrude®, Johnson®, Honda® (70-90CV), Volvo®,
Force® en Gamefisher®. Voor andere merken en 		
aansluitingen is er een speciale adapter verkrijgbaar

SYNTHETISCHE 80W90
HIGH-PERFORMANCE STAARTSTUKOLIE

ADAPTER VOOR
STAARTSTUKAANSLUITINGEN

ART.NR.
27232

ART.NR.
28401 (8 mm)
28402 (10 mm)

INHOUD		
946 ml

• Speciaal ontworpen voor veeleisende en hoogwaardige
prestaties van alle buitenboordmotoren en Stern-drives
die 80W90 staartstukolie behoeven
• Ontwikkeld om aan de eisen van hoge prestatiemotoren te voldoen
• Speciaal geselecteerde additieven voorkomen slijtage,
roest en corrosie
• Bestand tegen extreme druk en hoge temperaturen
• Voldoet aan de volgende specificaties: API GL-5, API
MT-1, SAE J-2360, Mack GO-J
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• Voor gebruik met Staartstukoliepomp (27400) en
Staartstukolieslang (28600) 		
• De 8 mm adapter past op de staartstukaansluitingen van Yamaha®, Nissan®, Tohatsu®,
Mercury® (4-takt), Mariner® (4-takt) en Honda®
• De 10 mm adapter past op de staartstukaansluitingen van Suzuki®, Honda® en Johnson® (4-takt)

All logos, registered trademarks and names are the sole and exclusive property of the respective companies
indicated above. These products are not connected with or sponsored by any of the named companies.

DUNNE HYDRAULISCHE OLIE VOOR
POWER-TRIM
ART.NR.
28510
28532

INHOUD
295 ml
946 ml (Flacon)

• Dunne hydraulische olie op basis van een formule die
een constant hoge prestatie levert
• Speciaal geselecteerde additieven voorkomen schuimen,
slijtage en oxidatie en zorgen voor een optimale werking van hydraulische stuursystemen en andere hydraulisch werkende systemen
• Beschermt sluitingen, slangen en andere onderdelen
tegen uitdrogen, barsten en corroderen

LPC MULTIFUNCTIONEEL DIESELADDITIEF
ART.NR.
95532

INHOUD		
950 ml

• Verhoogt het cetaangetal en zorgt voor betere smering
• Verlaagt het stolpunt tot wel -1 °C voor probleemloos
starten in koude weersomstandigheden
• Kan gebruikt worden in combinatie met biociden en
Star Tron® om de brandstofkwaliteit te perfectioneren
• Verbetert de prestaties van dieselaangedreven motoren
en voorkomt voortijdige slijtage

SCHENKTUIT
ART.NR.			
37210
• Handige schenktuit met dop die past op alle
Star brite® flacons motorolie en smeermiddelen
• Voorzien van een kraan voor het doseren en afsluiten
van de vloeistof
• Kan naar wens worden ingekort

LUBES/GREASES
LITHIUM WATERBESTENDIG SCHROEFASVET

OLIEFILTERKLEM

ART.NR.
26014
26016

ART.NR.				
28901 (Klein: 7,30-8,57 cm)
28902 (Groot: 8,57-9,52 cm)
28908 (Verstelbaar: 6,99-10,16 cm)

INHOUD
397 g (Koker)
454 g (Pot)

• Schroefasvet op basis van een speciale waterbestendige
formule die wegspoelen voorkomt
• Biedt een uitstekende bescherming tegen roest en corrosie
door zout water en zoute, chemische lucht
• Aanbevolen voor het smeren van de schroefas, waterpomp,
ankerketting, lieren, wiellagers en alle corrosiegevoelige
onderdelen van de boottrailer

• Klem voor het verwisselen van het oliefilter
• Draaibare handgreep voor gebruik in kleine ruimtes

SMEERPISTOOL VOOR SCHROEFASVET

VERLENGSTUK VOOR SMEERPISTOOL

ART.NR.
28714

ART.NR.			
28800

• Smeerpistool voor gebruik met 397 g koker
schroefasvet
• Ontwikkeld om een maximale en constante druk
te kunnen uitoefenen
• Gemaakt van stevige materialen voor een lange
levensduur
• Corrosiebestendig

• Flexibel verlengstuk van 27 cm voor gebruik met het Smeerpistool
voor Schroefasvet
• Ideaal voor het smeren van moeilijk bereikbare plaatsen

MARINE FORMULA WHITE LUBRICANT
ART.NR.
85504

INHOUD		
113 g

• De speciale formule op basis op PTEF® laat zich
niet wegspoelen
• Beschermt van -54°C tot +343°C
• Vermindert slijtage en wrijving
• Het ultieme smeervet, overtreft vele malen een
conventioneel smeervet
• Laat geen vlekken achter
• Ideaal voor ritsen, lieren, etc.

All logos, registered trademarks and names are the sole and exclusive property of the respective companies
indicated above. These products are not connected with or sponsored by any of the named companies.
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BILGE OLIE-ABSORPTIEWORST - 45 CM

BILGE OLIE-ABSORPTIEDOEK

ART.NR.
86805

ART.NR.
91820

• Absorbeert olie in de bilge zodat het resterende water
overboord kan worden gepompt
• Blijft optimaal in de bilge dankzij de speciale
netverpakking
• Het speciale ontwerp zorgt voor maximale absorptie
tot wel 1,89 liter koolwaterstoffen
• Draagt bij aan een schoner milieu

• Olieabsorberende doek gemaakt van speciaal materiaal voor het optimaal absor-		
beren van olie
• Doek scheurt niet en neemt 20-30 keer het
eigen gewicht in olie op
• Ideaal voor de bilgeruimte en machinekamer, waar olie of andere petrochemische
producten worden gemorst
• Draagt bij aan een schoner milieu

HANDLES
UITSCHUIFBARE STEEL 91–183 CM
ART.NR.
40000
•
•
•
•

Uitschuifbare steel vervaardigd van driemaal geanodiseerd aluminium voor een lange levensduur
Voorzien van twee antislip handgrepen om de steel eenvoudig in alle gewenste lengtes te kunnen vastdraaien
Op het kliksysteem van RVS aan het uiteinde van de steel, kunnen diverse Star brite® borstels en accesoires worden bevestigd
Speciale luchtkamers zorgen ervoor dat de steel op het water blijft drijven

HEAVY-DUTY UITSCHUIFBARE STEEL
ART.NR.
40155 (91-183 cm)
40005 (153-305 cm)
•
•
•
•
•

Licht en extreem robuust
Gemaakt van drievoudig geanodiseerd aluminium van hoge kwaliteit voor jarenlang onderhoudsvrij gebruik
Speciale luchtkamers zorgen ervoor dat de steel op het water blijft drijven
De telescopische handgreep heeft 2 antisliphandgrepen voor eenvoudige vergrendeling
Op het kliksysteem van RVS aan het uiteinde van de steel, kunnen diverse Star brite® borstels en accesoires worden bevestigd

STANDAARD STEEL 122 CM
ART.NR.		
40007
• Lichtgewicht kunststof steel met schroefdraad, waaraan diverse Star brite® borstels kunnen worden bevestigd

HOUTEN STEEL 152 CM
ART.NR.		
40088
• Een traditionele en zeer duurzame 152 cm lange houten steel, waaraan diverse Star brite® borstels kunnen worden bevestigd
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BRUSHES
SYNTHETISCH HOUTEN BORSTEL DELUXE - 20 CM
ART.NR.
40170 (Zacht - Geel)
40171 (Medium - Blauw)
40172 (Scrub - Wit)
• Gemaakt van Star prene-vezels met een hoge dichtheid, waarvan de uiteinden
speciaal zijn vervezeld om water en wasmiddel aan te trekken, wat het wassen
veel makkelijker maakt
• Voorzien van kunststof bumper ter voorkoming van schuren en beschadigen van
het oppervlak
• In mooie, traditionele synthetisch houten uitvoering
• Past op alle Star brite® stelen met kliksysteem
• De zachte (geel) borstel bestaat uit zeer fijne vezels, krast niet en houdt water en
schoonmaakoplossingen goed vast. De vezels zijn zo zacht dat ze zelfs geschikt
zijn voor gebruik op kunststof ramen
• De medium (blauw) borstel bestaat uit iets hardere vezels, is bedoeld voor allround 		
toepassingen en geschikt voor gebruik op sterker vervuilde oppervlakken
• De scrub (wit) borstel bestaat uit stroeve vezels, is bedoeld voor het zwaardere
werk en geschikt voor gebruik op bijvoorbeeld antislip dekken en dekbekleding en
structuuroppervlakken

BORSTEL DELUXE - 20 CM
ART.NR.
40161 (Zacht - Geel)
40162 (Medium - Blauw)
40163 (Scrub - Wit)
• Gemaakt van Star prene-vezels met een hoge dichtheid, waarvan de uiteinden
speciaal zijn vervezeld om water en wasmiddel aan te trekken, wat het wassen
veel makkelijker maakt
• Voorzien van kunststof bumper ter voorkoming van schuren en beschadigen van
het oppervlak
• Past op alle Star brite® stelen met kliksysteem en schroefdraad
• De zachte (geel) borstel bestaat uit zeer fijne vezels, krast niet en houdt water en
schoonmaakoplossingen goed vast. De vezels zijn zo zacht dat ze zelfs geschikt
zijn voor gebruik op kunststof ramen
• De medium (blauw) borstel bestaat uit iets hardere vezels, is bedoeld voor allround 		
toepassingen en geschikt voor gebruik op sterker vervuilde oppervlakken
• De scrub (wit) borstel bestaat uit stroeve vezels, is bedoeld voor het zwaardere
werk en geschikt voor gebruik op bijvoorbeeld antislip dekken en dekbekleding en
structuuroppervlakken

BORSTEL - 20 CM
ART.NR.
40013 (Zacht - Geel)
40011 (Medium - Blauw)
40010 (Scrub - Wit)
• Gemaakt van Star prene-vezels met een hoge dichtheid, waarvan de uiteinden
speciaal zijn vervezeld om water en wasmiddel aan te trekken, wat het wassen
veel makkelijker maakt
• Past op alle Star brite® stelen met kliksysteem en schroefdraad
• De zachte (geel) borstel bestaat uit zeer fijne vezels, krast niet en houdt water en
schoonmaakoplossingen goed vast. De vezels zijn zo zacht dat ze zelfs geschikt
zijn voor gebruik op kunststof ramen
• De medium (blauw) borstel bestaat uit iets hardere vezels, is bedoeld voor allround 		
toepassingen en geschikt voor gebruik op sterker vervuilde oppervlakken
• De scrub (wit) borstel bestaat uit stroeve vezels, is bedoeld voor het zwaardere
werk en geschikt voor gebruik op bijvoorbeeld antislip dekken en dekbekleding en
structuuroppervlakken

19

MOPS
ERGONOMISCHE TREKKER

SYNTHETISCHE MOP IN
LUCHTDICHTE VERPAKKING

ART.NR.		
40045
• Ergonomische trekker om comfortabel
ramen, patrijspoorten en vluchtluiken 		
droog te maken 			
• De hoogwaardige siliconen in het lemmet
van 25 cm laten geen krassen achter,
zelfs niet op het meest gevoelige
oppervlak

Hoogwaardige siliconen

ART.NR.		
40102
• Mop met lange synthetische zemen voor het
optimaal absorberen van water
• Door te bewaren in de luchtdichte verpakking
wordt uitdrogen voorkomen
• Vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige en
luxe materialen
• Past op de uitschuifbare stelen met kliksysteem

BOAT HOOKS
UITSCHUIFBARE PIKHAAK 122-243 CM
ART.NR.		
40609
• Uitschuifbare aluminium steel voorzien van een 			
onbreekbare nylon boothaak voor diverse touwbehandelingen
• Speciale luchtkamers zorgen ervoor dat de steel
op het water blijft drijven

BOOTHAAK
ART.NR.		
40033
• Speciaal ontwerp vergemakkelijkt het
vangen en hanteren van touwen
• Gemaakt van onbreekbaar glasvezelversterkt nylon, voor jarenlang onder-		
houdsvrij gebruik
• Past op de uitschuifbare Star brite®
stelen met kliksysteem

MICROFIBER REGGAE
MICROFIBER SPONS

MICROFIBER WASHANDSCHOEN

ART.NR.		
40078

ART.NR.		
40105

• Spons vervaardigd van zachte microfiber vezels die
een groot absorberend vermogen hebben en geen
krassen op de gelcoat of geverfde oppervlakken
achterlaten
• Voorzien van een speciale scrubzijde voor het eenvoudig verwijderen van hardnekkige vervuiling
• Indien droog ook uitermate bruikbaar als afstoffer
en ideaal voor het uitwrijven van wasresten
• Kan in de wasmachine

• Washandschoen vervaardigd van zachte
microfiber vezels die een groot absorberend
vermogen hebben en geen krassen op de
gelcoat of geverfde oppervlakken achterlaten
• Indien droog ook uitermate bruikbaar als
afstoffer en ideaal voor het uitwrijven van
wasresten
• Kan in de wasmachine

FLEXIBELE MICROFIBER REGGAE PAD

MICROFIBER REGGAE MOP

ART.NR.		
40128

ART.NR.		
40103

• Innovatief hulpmiddel voor het drogen van
boten, campers, caravans, etc.
• Is soepel beweegbaar en past zich aan de
contouren van het oppervlak aan, zodat de
pad het contact ermee niet verliest
• Goed absorberende draden die niet krassen
op o.a. polyester, aluminium, metaal, glas
en geverfde oppervlakken
• De pad kan gemakkelijk worden verwijderd
om uit te wringen
• Past op alle Star brite® uitschuifbare stelen
met kliksysteem

• Goed absorberende draden die niet krassen op
o.a. polyester, aluminium, metaal, glas en
geverfde oppervlakken
• De mop kan gemakkelijk worden verwijderd om
te wringen. Ideaal voor sneldrogende grote
oppervlakken
• Kan ook droog worden gebruikt om stof te
verwijderen
• Past op alle Star brite® uitschuifbare stelen met
kliksysteem
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SCRUB PADS
SCRUB PAD MET HANDGREEP

VERSTELBARE ADAPTER

ART.NR.
40020 (Grof - Zwart)
40021 (Medium - Rood)
40022 (Zacht - Wit)

ART.NR.
40030

• Pads voorzien van handig kunststof
handgreepje
• Past op alle Star brite® uitschuifbare
stelen met kliksysteem (in combinatie met
Star brite® Verstelbare Adapter)
• De zachte pad (wit) is bedoeld voor het
lichtere werk en tast polyester, metaal en
geverfde oppervlakken niet aan
• De medium pad (rood) is bedoeld voor
allround toepassingen en geschikt voor
gebruik op bijvoorbeeld teakhouten dekken
• De grove pad (zwart) is bedoeld voor het
zwaardere werk onder de waterlijn en
geschikt voor gebruik op bijvoorbeeld de
romp

• Verstelbare adapter voor gebruik op de Star brite®
Scrub Pad met Handgreep
• Helpt schoonmaken op moeilijk te bereiken plaatsen
• Met de draaifunctie van de adapter kan de scrubpad
de contouren van het oppervlak volgen, waardoor
reiniging effectiever wordt
• Gemaakt van met glasvezel versterkt nylon voor een
lange levensduur
• Past op alle Star brite® uitschuifbare stelen met
kliksysteem

FLEXIBELE SCRUBBER MET SCRUB PAD
ART.NR.				
40121 Flexibele Scrubber met Zachte Scrub Pad
40124 Flexibele Scrubber met Medium Scrub Pad
• Grote flexibele scrubber voor een
maximaal bereik
• Voorzien van een grote scrub pad
• Is soepel beweegbaar en past zich aan
de contouren van het oppervlak aan,
zodat de pad het contact ermee niet
verliest
• Past op alle Star brite® uitschuifbare
stelen met kliksysteem

SCRUB PAD

SCRUB PAD KIT - HANDGREEP MET 3 PADS

ART.NR.		
40023W Zacht - Klein (Wit)
40123W Zacht - Groot (Wit)
40023R
Medium - Klein (Rood)
40123R
Medium - Groot (Rood)
40023Z
Grof - Klein (Zwart)
40123Z
Grof - Groot (Zwart)

ART.NR.		
40023

• De zachte pad (wit) is bedoeld voor het lichtere
werk en tast polyester, metaal en geverfde oppervlakken niet aan
• De medium pad (rood) is bedoeld voor allround toepassingen en
geschikt voor gebruik op bijvoorbeeld teakhouten dekken
• De grove pad (zwart) is bedoeld voor het zwaardere werk onder
de waterlijn en geschikt voor gebruik op bijvoorbeeld de romp

BEVAT:
1 Handgreep
1 Scrub Pad - Wit
1 Scrub Pad - Medium
1 Scrub Pad - Grof
• Duurzaam en comfortabele handgreep voor gemakkelijk en
eenvoudig schoonmaken
• Verwisselbare pads
• 1 handgreep voor alle pads

KUNSTSTOF HANDGREEP
ART.NR.		
40023G
Klein
40123G
Groot
• Handig kunststof handgreep te
gebruiken in combinatie de scrub pads
• Verkrijgbaar in groot en klein formaat

21

SPONGES/UTILITY BRUSHES
SYNTHETISCHE ZEEM IN OPBERGDOOS

CELLULOSE SPONGE

ART.NR.		
40046

ART.NR.		
40075
Big Boat Bail Sponge
40077
Hand Grip Sponge

• Zeem gemaakt van kwalitatief hoogwaardig
synthetisch materiaal
• Groot absorberend vermogen
• Zal jarenlang meegaan en niet gauw scheuren,
pluizen of rafelen
• Bestand tegen zout water en de meeste chemicaliën
• Door te bewaren in het plastic opbergdoosje wordt
schimmelen en hard worden van de zeem
voorkomen

• Zeer grote spons voor het opnemen
van allerlei soorten vloeistoffen
• Gemaakt van extreem absorberende
cellulose

ERGONOMISCHE SPONS - ZACHT
ART.NR.		
40074
• Ergonomische vorm, ligt goed
in de hand
• Ideaal voor al het gangbare 		
schoonmaakwerk

SYNTHETISCHE SPONS IN
OPBERGDOOS

SCRUB HANDBORSTEL DELUXE
MET LANGE STEEL

ART.NR.		
40048

ART.NR.
40115

• Spons gemaakt van kwalitatief hoogwaardig 		
synthetisch materiaal met een groot absorberend 		
vermogen
• Zal jarenlang meegaan en niet gauw gaan scheur-		
en en is bestand tegen zout water en de meeste 		
chemicaliën
• Door te bewaren in het plastic opbergdoosje wordt
schimmelen en hard worden van de spons 		
voorkomen

• Superlange steel voor moeilijk bereikbare
plaatsen
• Ergonomisch gevormd handvat voor
gemakkelijk gebruik
• Duurzame borstelharen voor het
verwijderen van vuil en vlekken
• Robuust, voor jarenlang gebruik

SCRUB HANDBORSTEL

ULTIMATE MAGIC SPONGE - SCUFF & STREAK ERASER

ART.NR.		
40027

ART.NR.		
41001

• Borstel met Star prene-vezels en voorzien van
een comfortabel kunststof handgreepje
om goed te kunnen schrobben
• Gemaakt van harde vezels, bedoeld voor
allround toepassingen en bestand tegen
de meeste chemicaliën
• Geschikt voor gebruik op teak, vinyl,
doek en zeil

• Voor het snel verwijderen van vlekken, schuurplekken en strepen
op oppervlakken van polyester en vinyl
• Ideaal voor het verwijderen van schoensporen op het dek
• Zachte oppervlaktebescherming - sterke reinigingskracht
• Ook ideaal voor het reinigen van muren, stootstrips, douches en
badkuipen binnenshuis

SCRUB BORSTEL
ART.NR.
40025
• Borstel vervaardigd van Star prene-vezels
• Ideaal voor het schoonmaken van
moeilijk te bereiken plaatsen
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RV Care Products

BLENDING

INNOVATION &
PERFORMANCE
SINCE 1973

Het RV Care assortiment
van Star brite® bestaat uit
hoogwaardige onderhoudsproducten voor campers,
caravans en tenten. Voor
alle veel voorkomende
materialen, zoals bijvoorbeeld
polyester, kunststof, rubber,
metaal, chroom en doek,
zijn effectieve reinigers
en krachtige beschermers
verkrijgbaar.

RV CARE
RV CARE DISPLAY - GEVULD
RV Care Products
RV Care Products

CLEAN•RESTORE•PROTECT
REINIGUNG•PFLEGE•SCHUTZ
Premium
RV Cleaner Wax
Zwarte Strepen
Verwijderaar
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum
dolor
Lorem ipsum dolor
Lorem
ipsum dolor
Reinigt en beschermt oppervlakken.
Verwijdert ogenblikkelijk zwarte
Doekreiniger
sitzeamet,
consectetusit amet,
consectetusit amet,
sit amet, consectetuZorgt er in één stap voor dat
weer
strepen veroorzaakt
door afgelopen
Verwijdertconsectetuvuil en vlekken op tenten en
gaan glanzen
water en diep ingedrongen vuil
luifels en herstelt de kleur en glans
er adipiscing
elit. Aeer adipiscing
elit. Aeer adipiscing elit. Aeer adipiscing elit. Aenean commodo ligunean commodo ligunean commodo ligunean commodo liguImprägnierspray
Premium
RV Polish
la eget
Aenean
la eget dolor. Aenean
la eget
dolor. Aenean
Camper & Caravan
Shampoo
Maaktdolor.
tenten enAenean
luifels weer wateraf-la eget dolor.
De
ultieme
bescherming.
Biedt
een
Verwijdert gemakkelijk alle soorten vuil
stotendund
en sociis
behoudt de oorspron-massa. Cum sociis
massa.
Cum
massa. Cum sociis
massa. Cum sociis
schitterende, langdurige glans
en laat geen strepen achter
kelijke kwaliteit en kleur
natoque penatibus
natoque penatibus
natoque penatibus
natoque penatibus et
magnis
dis parturient
et magnis RV
disSpraywachs
partuet magnis dis partuet magnis dis partuVogel- und Spinnenkot-Entferner
& Was
Opspuiten
voor glans
Lost snelnascetur
en effectief uitwerpselen
van
montes,
ririent montes,
nas-en uitwrijven. Zorgt
rient
montes, nas-Citrus Shampoo
rient
montes, nasKrachtige, geconcentreerde reiniger.
en laat kleuren weer stralen. Ideaal voor
vogels en spinnen op. Hard boenen is
diculus
mus.
cetur
ridiculus
mus.
cetur
ridiculus
mus.
ceturwaslaag
ridiculus
Laat
een
beschermde
achtermus.
wanden met hamerslag-effect
niet nodig
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Kunststof
Ramen
Hersteller
Lorem
ipsum
dolor Stap 1

sit amet,
consectetuVerwijdert
hars, zouten kalkaanslag,
vervuiling en fijne krasjes
er adipiscing elit. Aenean commodo ligu-

Kunststof Ramen Beschermer Stapla
2 eget dolor. Aenean

Behoudt de helderheid en glans en
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beschermt tegen geel en dof worden
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View
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ART.NR.
796041

RV Care Products

Het Star brite® RV Care assortiment bevat kwalitatief hoogwaardige onderhoudsproducten voor campers, caravans en tenten. Voor alle veel voorkomende materialen zijn een reiniger en beschermer verkrijgbaar. Denk
daarbij aan polyester, kunststof, rubber, metaal, chroom, (tent)doek en nog
veel meer. De Star brite® RV Care Display is 60x40 cm en verplaatsbaar op
een kleine pallet. Hierdoor kan het gemakkelijk op elke strategische plaats
in de winkel worden neergezet zonder in de weg te staan. De vier schappen
zijn extra verstevigd en hebben een draagvermogen van bijna 25 kg, wat
betekent dat ze goed kunnen worden gevuld met producten. De topcard is
zowel catchy als informatief. Potentiële kopers worden aangetrokken en door
de mooie presentatie en kunnen zelf goed lezen welk product zij moeten
kiezen. De Star brite RV Care Display is gevuld met drie stuks van elk artikel.
Wij raden aan om de producten in te delen volgens onze module.

Bevat de volgende producten:
1. Camper & Caravan Shampoo 1L Art.Nr.: 70432
2. Camper & Caravan Shampoo 500ml Art.Nr.: 70416
3. Citrus Shampoo & Was 1L Art.Nr.: 74632
4. Citrus Shampoo & Was 500ml Art.Nr.: 74616
5. Zwarte Strepen Verwijderaar 950ml Art.Nr.: 72632
6. Premium RV Cleaner Wax 1L Art.Nr.: 79632
7. Premium RV Cleaner Wax 500ml Art.Nr.: 79616
8. Premium RV Polish 1L Art.Nr.: 75732
9. Premium RV Polish 500ml Art.Nr.: 75716
10. RV Spraywax 950ml Art.Nr.: 71032
11. Doekreiniger 950ml Art.Nr.: 71332
12. Impregneerpray 950ml Art.Nr.: 70532
13. MSR Zwarte Vlekken Verwijderaar 650ml Art.Nr.: 86522 (pagina 7)
14. Kunststof Ramen Hersteller 237ml Art.Nr.: 77208
15. Kunststof Ramen Beschermer 237ml Art.Nr.: 77308
16. Tapijtreiniger 950ml Art.Nr.: 78932
17. Vogel- en Spinnenpoep Verwijderaar 950ml Art.Nr.: 75132
18. Ultimate Xtreme Clean 650ml Art.Nr.: 83222 (pagina 7)
19. RV Bumper Zwart 500ml Art.Nr.: 76716
20. Rain View 237ml Art.Nr.: 88708 (pagina 4)

CAMPER & CARAVAN SHAMPOO

CITRUS SHAMPOO & WAS

ART.NR.
70416
70432

ART.NR.
74616
74632

•
•
•
•

INHOUD
500 ml
1L

Reiniger die eenvoudig vuil en vlekken verwijdert
Laat geen strepen of vlekken achter
Tast de waslaag niet aan
Geschikt voor gebruik op polyester, kunststof, chroom,
RVS, aluminium en metaal
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INHOUD
500 ml
1L

• Krachtige, geconcentreerde reiniger en beschermer
in één
• Verwijdert moeiteloos hardnekkig vuil, vlekken,
strepen, roet, olie, zout, teer en vet
• Biedt tevens een beschermende waslaag en laat het
oppervlak glanzen
• Geschikt voor o.a. polyester, aluminium, metaal en
kunststof

PREMIUM RV CLEANER WAX

PREMIUM RV POLISH

ART.NR.
79616
79632

ART.NR.
75716
75732

INHOUD
500 ml
1L

• Reinigt en beschermt oppervlakken, en zorgt
er in één enkele stap voor dat ze gaan
glanzen
• Snel en eenvoudig in gebruik
• Verwijdert diep ingedrongen vuil, oxidatie,
kalk en grauwe vuilsluiers
• UV-remmers voorkomen oxidatie en het
vervagen van kleur
• Ideaal na de winteropslag of lange standtijd
• Voor polyester, aluminium en metalen
oppervlakken

INHOUD
500 ml
1L

• De ultieme bescherming voor polyester,
aluminium en metalen oppervlakken
• UV-remmers voorkomen oxidatie en het
vervagen van kleur
• Biedt een diepe, langdurige glans
• Kan op oude waslagen worden aangebracht

KUNSTSTOF RAMEN HERSTELLER STAP 1

KUNSTSTOF RAMEN BESCHERMER STAP 2

ART.NR.
77208

ART.NR.
77308

INHOUD
237 ml

• De eerste stap naar volledig herstel van kunststof ramen
in campers, caravans en tenten
• Verwijdert hars, zout- en kalkaanslag, vervuiling en fijne
krasjes
• Herstelt de helderheid en glans van dof geworden
oppervlakken

• De tweede stap naar volledig herstel van kunststof ramen
in campers, caravans en tenten
• Behoudt de helderheid en glans van kunststof ramen
• UV-remmers beschermen tegen geel en dof worden

ZWARTE STREPEN VERWIJDERAAR

DOEKREINIGER

ART.NR.
72632

ART.NR.
71332

INHOUD
950 ml

• Verwijdert ogenblikkelijk en
gemakkelijk zwarte strepen
veroorzaakt door afgelopen
water en diep ingedrongen
vuil en vlekken, waaronder
hars van bomen
• Bevat geen bijtende zuren
en tast de waslaag noch het
materiaal aan
• Geschikt voor o.a. polyester,
aluminium, metaal, kunststof
en vinyl

INHOUD
237 ml

INHOUD
950 ml

• Verwijdert vuil en vlekken op tenten en luifels en
herstelt de kleur en glans
• Geschikt voor alle soorten
stoffen voor buitengebruik

IMPREGNEERSPRAY
ART.NR.
70532

INHOUD
950 ml

• Maakt tenten en luifels weer waterafstotend
• Voorkomt rotten en weervorming
• Tast de oorspronkelijke kwaliteit en kleur van de stof
niet aan
• Geschikt voor alle soorten
stoffen voor buitengebruik
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VOGEL- EN SPINNENPOEP VERWIJDERAAR

TAPIJTREINIGER

ART.NR.
75132

ART.NR.
78932

INHOUD
950 ml

INHOUD
950 ml

• Uitwerpselen van vogels en spinnen kunnen
niet goed worden verwijderd met alleen water en zeep
• Vogel- en Spinnenpoep Verwijderaar lost snel en
effectief deze vervuiling op: na opsprayen begint het
al vanzelf af te breken
• Hard boenen is niet nodig. Product tast de waslaag
of impregneer niet aan
• Veilig voor o.a. polyester, aluminium, metaal,
kunststof en textiel

• Lost vuil-, olie- en vetvlekken op. De schuimende
werking zorgt ervoor dat het vuil naar de oppervlakte
komt en kan worden weggepoetst
• Hecht aan het oppervlak en vormt een beschermende
laag die het intrekken van vlekken voorkomt en
beschermt tegen UV-straling
• Laat vieze geurtjes verdwijnen
• Voor het reinigen van alle tapijten binnen en buiten

RV BUMPER ZWART

RV SPRAYWAX

ART.NR.
76716

ART.NR.
71032

INHOUD
500 ml

• Herstelt de kleur en glans van doffe en vervaagde
exterieuronderdelen
• Maskeert lichte beschadigingen
• Geeft langdurige glans
• Ideaal voor het verfraaien van alle camper- en
caravanexterieur, trim, bumpers, banden, etc.
• Zorgt er in een paar seconden voor dat zwart en
gekleurd kunststof en rubber er weer mooi uit zien

CLEAN
RESTORE
PROTECT
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INHOUD
950 ml

• Opspuiten en uitwrijven voor meer glans en kleur
• Biedt bescherming tegen UV-stralen die vervaging
van het oppervlak veroorzaken
• Verlengt de tijd tot het weer volledig in de was
zetten.
• Voor polyester, aluminium en metalen oppervlakken
• Ideaal voor wanden met hamerslageffect

RV Care Products

WAT WEET JIJ OVER
JE BRANDSTOF?

Ethanol. Gom. Vocht. Er zijn veel
factoren die uw motorprestaties
kunnen beïnvloeden, maar
brandstof wordt daarbij vaak
over het hoofd gezien. Weet jij
wat er allemaal in je brandstof
zit?

INNOVATION

De unieke samenstelling van
Star Tron® Enzyme Fuel
Treatment helpt de kwaliteit
van brandstof verbeteren, wat
leidt tot optimale prestaties van
alle benzinemotoren.

TECHNOLOGY

Star Tron®‘s enzymen zorgen
ervoor dat zich meer zuurstof
bindt aan de koolwaterstofmoleculen in brandstof, wat
resulteert in een volledigere
verbranding. Star Tron® blijft
actief om aanslag uit je brandstoftoevoersysteem te
verwijderen - van de tank tot de
injectoren - zodat je motor
makkelijk start en beter loopt.

PERFORMANCE

Star Tron® is ontwikkeld om de
verbranding te verbeteren van
alle brandstoffen, inclusief
ethanolmengsels (E10).
Dit betekent meer vermogen,
een directere gasrespons en een
lager brandstofverbruik. Star
Tron® verbetert de brandstofstabiliteit en prestaties in alle
voertuigen en motoren.

Star Tron® is ook verkrijgbaar
voor dieselmotoren

Are you ready to find out
more? Check our Fuel
School at
www. startron.com/fuel101

ONTDEK ONZE NIEUWE
ONDERHOUDSPRODUCTEN
VOOR TUINMEUBELEN EN BBQ
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