
Respect Clean Teak Pro
Respect Clean Teak Pro er et meget effektivt 
rengjøringssett for harde tresorter.  
Produktet leveres i salgsforpakning med to separate 
flasker. Respect Clean Teak Pro Steg 1 er et sterkt 
basisk (alkalisk) rensemiddel som effektivt fjerner 
forurensning og gammel olje. Respect Clean Teak 
Pro Steg 2 er et syrebasert nøytraliseringsmiddel 
som lysner treet og gir det sitt naturlige preg 
tilbake. Respect Clean Teak Pro er et særdeles 
effektivt rensemiddel mot olje og andre forurensninger.

Respect Clean Teak Kit
Respect Clean Teak er et skånsomt rengjøringssett 
som renser teak og andre harde tresorter. 
Produktet leveres i salgsforpakning med to separate 
flasker.  Respect Clean Teak renser og lysner alle 
harde tresorter. Respect Clean Teak Steg 1 
fjerner olje og skitt. Steg 2 bleker og nøytraliserer 
treet slik at det ser ut som nytt.

White & Bright 1/1L 
White & Bright inneholder spesielle kjemiske rense-
midler og er tilsatt oksalsyre. Oksalsyren bleker og 
lysner overflaten og  vil kunne fjerne den gule fargen 
som sitter i gelcoatens overflate. På eldre spesielt slitte 
overflater må sterkere produkter (Clean Teak Pro No2) 
benyttes eller en god rubbing.  White & Bright vil også 
fjerne rustrenner og  vasker godt ned i ujevne overflater 
på dekk.

Respect 3X NanoPolish    
Ny og videreutviklet kjemisk nanoteknologi. 
Bygger på flere års erfaring fra produksjon av 
nanopolish. Lett å påføre og gir en blank og 
meget holdbar overflate gjennom hele sesongen. 
Kan brukes på all gelcoat og lakkerte overflater.  
Ingen rubbing nødvendig. 
3X NanoPolish renser, polerer og beskytter.  
Motstår kjemikalier meget godt.

Respect 2X NanoProtect
Den samme nanoteknologi som i 3X 
NanoPolish men uten slipemidler.
2X Protect er beregnet for nyere overflater 
og lite slitt gelcoat. Kan også brukes på 
kunststoffoverflater, gummi og lakkerte flater. 
Gir optimal beskyttelse. Motstår kjemikalier 
meget godt.

Respect Nano Polish
Moderne nanoteknologi med god holdbarhet. 
Den er meget lett å påføre og gir en blank 
overflate. Et ”all in one” produkt som rengjør, 
polerer og beskytter.
 

 

Respect 3X Metall Nano Polish
Ny nanoteknologi lik hele 3X serien. 
3X Metall Nano Polish er tilpasset bruk på de 
fleste typer metaller.  Fjerner oksydering og 
beskytter metallet. Gir en blank overflate med 
lang holdbarhet. Lett å påføre og bearbeide.

Et maritimt oljeprogram
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Fra olje til nanoteknologi
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Det komplette båtprogram fra tre til plast. 
Fra olje til nanoteknologi.

Brynsløkken AS produserer herdende oljer, nanopolish og vedlikeholds 
produkter av de beste råvarene som er tilgjengelig. 
Respect er resultatet av mange års tradisjoner kombinert med moderne 
teknologi. Dette har gitt oss en produktserie vi er stolte av.

Respect Deep Coat No1
Meget penetrerende impregneringsolje for 
all slags treverk til lands og til vanns. 
Oljen kan brukes på nye og gamle båter 
utvendig, innvendig og under vannlinjen. 
Gir en matt overflate når den ikke danner film. 
Etterbehandles med Respect Top Coat No2 
over vannlinje.

Respect Top Coat No2 
Top coat gir en elastisk film med høy glans som 
beveger seg med treverket uten å sprekke opp. 
Brukes på alle typer treverk over vannlinjen. 
Gir en høyglans overflate som ikke sprekker, 
flasser eller blir hvit. Kan også brukes på 
hagemøbler, interiør, garasjeporter etc.

Respect Teak Olje
Meget penetrerende olje med UV-filter. 
For teak, hardwood og ellers alle fete tresorter.  
Produktet skal ikke danne film og gir en silkematt 
overflate. Teak oljen herder inne i treverket og gir 
derfor lang levertid. 

Respect Super Clean
Meget effektiv og nedbrytbar. 
Kjemisk vask som er justert og tilpasset 
spesielt for bruk før og etter behandling 
med vår 3X NanoPolish. Brukes på hele båten. 
Brukes ufortynnet til vask av motor, motorrom, 
diesel og oljesøl.

Respect Invisible
Invisible består av silaner løst i vann, som 
binder seg kjemisk med cellulosefbrene i treet. 
Det er et transparent produkt som forsegler 
og beskytter tre mot UV-stråler og fukt. 
Treet ser ubehandlet ut, men har en veldig 
god beskyttelse mot sol, vann og skitt. 
Før behandling må overflaten være ren, 
ubehandlet og tørr.

Respect Deep Cleaner No1
Vaskemiddel som fjerner gammel olje og skitt 
i treverket. Gammel olje blir vannoppløslig. 
Overflaten skrubbes lett og skylles ren med mye 
vann. Fjerner ikke maling og lakk. 
Etter behandlingen må overflaten vaskes med
Deck Cleaner hvis den skal behandles med olje, 
lakk eller beis.

Respect Deck Cleaner No2
Meget effektivt vaskemiddel som inneholder 
oksalsyre. Brukes som vask nr. 2 etter Deep Cleaner. 
Ubehandlet teakdekk vil bli rent, lysne og få 
tilbake sin opprinnelige glød.

Respect Teak Sealer
Moderne teakolje som er lett å påføre og enkel 
å vedlikeholde. Ingen sliping er nødvendig i 
forbindelse med vedlikeholdet. Gammel behandling 
vaskes lett bort med Respect Clean Teak-kit. 
Et ikke etsende vaskemiddel som ikke ødelegger 
teaken. Dette er den optimale kombinasjon. 
Etter vask og tørk påføres ny behandling 
med Respect Teak Sealer.

Respect SuperShine 
Interiørpolish for båt
Brukes på alt interiør i båten. Renser, polerer og 
etterlater en tørr overflate. En enklere og raskere 
behandling enn ren teakolje og andre møbelpolisher 
som trenger lang tørketid. 
SuperShine kan brukes etter behov i den daglige 
rengjøring av pantry og lugar. SuperShine er tilsatt 
citrus som gir en rensende effekt og ren duft.

Respect Mast Protect & Freshup
Vedlikeholder riggen. Trekker seg inn i over-
flaten, under nagler, beslag og inn i skjøter. 
Herder og legger igjen et beskyttende belegg 
mot tæring og korrosjon. Oljen vil også gi glans og
farge tilbake på gammel falmet eloksert aluminium. 
Også perfekt som makeup til instrumenter og alle 
falmede overflater.

Respect Rustolje
Respect penetrerende olje brukes direkte på 
rustende og anløpene overflater. Dette gir en 
meget god rustbeskyttelse. Respekt Rustolje kan 
også brukes som tilsetningsprodukt til oljemaling 
eller oljelakker. 


