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EXTREME VOKSSHAMPO: Tidligere har vi
meget god erfaring med Extreme Universal
Cleaner. Nå har produsenten lansert Extreme
Voksshampo. Den skal også fungere godt ved
vinterlagring av båt. Vi har festet den.

Voks som virket
Vï har gjennom

årene prøvd utallige
båtshampoer — uten

å bli noe særlig TEKST OG

imponeri. Så fant vi FOTO:

noe som fungerte HANSEN

eller oppskriften.

V
har tidligere latt oss begeistre av

det norskproduserte universalren
gjøringsmiddelet Extreme Univer
sal Cleaner. I løpet av de siste

årene er det blitt blant de mest foretrukne ren-
gjøringsprodukter i båt. Det er ekstremt ef
fektivt, og har også den fordelen av man ikke
trenger å ha så mange rengjøringsmidler i
sortimentet. Kan brukes til det meste, både
utvendig og under dekk. Ulempen med det er
at det er så effektivt at vi har kviet oss for å

bruke det på polerte skrog. Nå har produsen
ten kommet med et helt nytt produkt, Extreme
Voksshampo.

KONSERVERING: Vi prøvde Extreme
Voksshampo på en noe tilsmusset båt. Som
med all båtshampo har den bare en lett ren-
gjøringseffekt. Dette for å skåne flater som
har vært polert. Produsenten anbefaler å
bruke Extreme Universal Cleaner om det er
behov for grundig rengjøring. Generelt brukes
shampo til det vi kan kalle vedlikeholdsren
gjøring. Altså ikke til hovedrengjøring på
våren, men for å holde båten shipshape gjen
nom sesongen. Extreme Voksshampo er altså
tilsatt voks. Det gjør at det legges igjen en
vokshinne som gir fin glans, samtidig som
overflaten blir smussavvisende. Samtidig be-
skytter den gelcoaten og hindrer falming og
uttørking.

Ved vanlig vedlikeholdsrengjøring brukes
I -2 desiliter middel til I 0 liter vann. Da vas
kes båten på vanlig måte. Best resultat om
man blander middelet ut i lunkent vann. Etter
rengjøring skylles med rent vann.

Det som er interessant er at middelet fun
gerer meget bra ved konservering/langtidslag
ring innendørs eller under presenning. Da
blander man cirka 2,5 desiliter middel i 5 liter
vann. Blandingen påføres, men det skal ikke
skylles med vann. Avskylling gjøres først når
båten vårklargjøres igjen. Behandlingen med
voksshampo hindrer at lagringssmuss fester
seg på overflaten.

VÅR ERFARING: Som rengjøringsmiddel
fungerer det omtrent som andre shampoer vi
har prøvd. Det tar greit lett smuss, men inn-
grodd smuss på angripes med kraftigere lut
(ikke bokstavelig). Vi er imidlertid veldig
fornøyd med vokshinnen som danner en fin
blank overflate, som er lett å holde ren. Vi
opplever Extreme Universal Clean og Ex
treme Voksshampo som et suverent radarpar.
Universalrengjøringsmiddelet bruker vi til
vårpuss og ved vanskelige flekker. Dette mid
delet blandes ut i forhold til hvor tilsmusset
båten er. På polert båt opplever vi Extreme
Voksshampo som et meget bra produkt. Bed
re enn andre shampoer vi har prøvd. B:M
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