
476s SUPER DOUBLEOCOAT
- LAST STEP MARINE PASTE WAX -

• Ger en unik djup och hög glans och finish med mycket goda avstötande egenskaper mot 
vatten och smuts.

• Ger exceptionellt gott väderskydd. 
• Ett vax rengör inte, slipar inte, polerar inte bort defekter eller oxidation, missfärgningar och 

smuts. 
• Rekommenderas för RENGJORDA YTOR av gelcoat, färg och klarlack, fernissa, 

behandlad eller obehandlad metall (mässing, koppar, stål och aluminium). 
• Ger ett gott skydd på epoxi (IJmopox HB Coating) under vattenlinjen, ger en 

avvisande yta som håller smuts borta och håller epoxin i fint estetiskt skick
• Rekommenderas INTE på gummi, bil-lister, glas, och omålad hårdplast (exempelvis ABS) 

Användarinstruktioner:
• Applicera ett tunt lager vax med en handapplikator av skum eller en syntetisk svamp på en 

helt ren yta på 60x60 cm i taget.
• När vaxet torkat och en ljus suddig film syns på ytan avlägsna direkt med en 

högpresterande mikrofiberduk. Genom att dra fingret över ytan när vaxet torkat så kan du 
enkelt kontrollera om det är dags att avtorka - när du får damm på fingret så är vaxet klart 
för avtorkning, om fingret blir oljigt har inte vaxet torkat nog, och om vaxet torkat för 
mycket så kommer det bli mycket svårt att få bort.

• Super DoubleCoat torkar på 1-3 minuter beroende på väder och temperatur
• Om du kör med en roterande eller oscillerande polermaskin väljer du en skumpad med 

mjukt skum, en s k högglans-pad. Smöra ut vax på polerkudden och gnugga ut vaxet utan 
att slå på maskinen - detta förhindrar att vaxet sprätter iväg. Slå på maskinen på lågt varvtal 
och arbeta ut vaxet tills du uppnått en viss glans men inte så länge att vaxet helt torkat ut. 
Det är mycket bra att applicera med maskin eftersom vaxet arbetas lite hårdare och kan 
bilda en tåligare yta, men undvik köra för hårt, snabbt och länge - du måste fortfarande 
avtorka ytan med en högpresterande mikrofiberduk och då inte uppleva att vaxet hunnit 
bränna fast.  

Förberedelse av ytan:
• Tvätta ytan med M 4605 för att avlägsna salt, fett, sot, vax, smuts och kalk.
• Om ytan är oxiderad eller har små mikrorepor, etc., maskinpolera först med Marine Rubbing 

Pro. Välj syntetisk lammull om ytan är i sämre skick, välj en hård skumpad om ytan är lätt 
oxiderad, om ytan är fin men behöver en mycket mild polering välj en mjuk skumpad 
(samma sort som till vaxet). Spraya alltid schampovatten (i en sprayflaska) direkt efter 
polering av max. 1 m2 och avtorka med en mikrofiberduk. Rengöringen säkerställer att 
nedbrutna mineraloljer och restprodukter avlägsnas. Om en yta inte rengörs efter polering 
kommer resterna att leda till ökad och påskyndad oxidering (solen bränner och resterna 
fräter), samt leda till försämrad vidhäftning och hållbarhet i vaxet.

• En yta som ska vaxas ska vara helt ren, rengjord med M 4605 + vatten - om detta görs i 
anslutning till polering ellerfristående har ingen betydelse. Det är en stor skillnad på 
exempelvis diskmedel och ett koncentrerat schampo för gelcoat/lack, ett diskmedel är ett 
svagt medel som enbart avlägsnar fett. Undvik isopropanol - det är inte ett tvättmedel! 

Underhåll:
• Rengör en vaxad yta med ett pH-neutralt schampo som inte är avfettande, gärna 

innehållande mycket vaxpartiklar, exempelvis Shampoo Shine. 



Övrig information
• Applicera INTE vax över hela båten eller bilen, dvs över stora yta. Vaxet kommer 

då att både torka och härda vilket leder flammighet och det kommer bli mycket 
besvärligt att avlägsna vaxet. 

• Vaxa inte på hösten och torka av på våren. Vaxa och torka av på en yta om 60x60 
cm så som rekommenderas i användarinstruktionerna.

• Vaxets torktid varierar på luftfuktighet, temperatur, miljö, vind och sol
• Vaxa aldrig i solljus
• Rekommenderad arbetstemperatur är 13-26 C, idealet är 16-20 C
• Ytan ska kännas ljummen, rumstempererad, varken kall eller varm när du känner 

på ytan
• Förvara vax i rumstemperatur, undan från eld och flammor
• Fryst vax ska slängas
• Förvara vaxburken med locket helt stängt
• Om du önskar applicera mer än ett lager vax för utökad hållbarhet så kan du 

fortsätta bygga skikttjocklek så fort ett vaxlager har härdat, dvs först efter 24 
timmar 
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Rekommenderade tillbehör:

Handapplikator Soft Back-Up Pad 135 mm Högglanspad

Förtvätt Underhållstvätt

Högpresterande polerduk av mikrofiber
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