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OMSCHRIJVING  

Revolutionair 2-componenten polijst- & waxsysteem dat een uniek en ondoordringbaar moleculair 

schild creëert op harde materialen zoals gelcoat, gelakt staal en hout en RVS. DULON 1&2 geeft 

een langdurige hoogglans pantserbescherming tegen o.a. UV-straling, is makkelijk te verwerken en 

economisch in gebruik.  

 

• Geeft een geweldige diepe glans. 

• Geeft een langdurige bescherming. 

• Eenvoudig te verwerken en economisch in gebruik. 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 

 

VOORBEHANDELING (indien nodig)  

• Gebruik DULON HULL & WATERLINE CLEAN 22 voor het verwijderen van kalkaanslag en 

bruine-/gele vaaraanslag.  

• Gebruik DULON POLY POLISH RUBBING COMPOUND (strong, medium or fine) voor 

herstellen in geval van verkrijting/veroudering/verwering en verkleuring, of voor 

verwijderen van doffe plekken, krassen en hardnekkige vlekken en strepen.  

• Gebruik PREDULON 00 voor het verwijderen van oppervlakkige vervuiling, vetten, oliën en 

sporen van oude wax- en siliconenlagen.  

 

DULONEREN - HANDMATIG 

1. DULON 1 aanbrengen met vochtige doek of spons door middel van ronddraaiende 

bewegingen totdat een lichte waas is ontstaan. 

2. NIET UITWRIJVEN!!.  

3. DULON 2 aanbrengen met vochtige doek of spons door middel van ronddraaiende 

bewegingen totdat een lichte waas is ontstaan.  

4. Laten drogen totdat poederachtige waas is ontstaan en uitwrijven met schone, droge en 

niet-pluizende doek of poetsvacht.  

 

DULONEREN – MACHINAAL (concentrisch + medium, soft poetspad en schapenvacht) 

1. Poetspad (middel) licht bevochtigen en kleine hoeveelheid DULON 1 op pad aanbrengen. 

2. DULON 1 dun verdelen over oppervlak. 

3. Met middelmatig toerental oppervlak poetsen totdat lichte, witte waas is ontstaan. 

4. Waas niet uitwrijven! 

5. Poetspad (zacht) licht bevochtigen en kleine hoeveelheid DULON 2 op pad aanbrengen.  

6. DULON 2 dun verdelen over oppervlak. 

7. Met middelmatig toerental oppervlak poetsen totdat lichte, witte waas is ontstaan. 

8. Laten drogen tot poederachtige waas. 

9. Met schapenvacht en hoog toerental uitwrijven/oppoetsen. 

 

Het revolutionaire 2-componenten hoogglans protectiesysteem is nu geactiveerd.  
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BESCHIKBARE VERPAKKINGEN 

Artikel nummer Product Verpakking Inhoud 

6-12005 Dulon 1&2 Flacon 2 x 500ml 

6-12050 Dulon 1&2 Can 2 x 5L 

6-12250 Dulon 1&2 Can 2 x 25L 

 

TIPS & TRICKS 

• Was het geduloneerde oppervlak regelmatig met Dulon Premium Shampoo 03 – Wash & 

Wax. Dulon Premium Shampoo 03 bevat speciale additieven die DULON 1&2 in optimale 

conditie houden en hersteld eventuele moleculaire beschadigingen van het DULON 1&2 

systeem. 

• Ook uitstekend geschikt voor uw auto, caravan of camper. 

 

C.R.P. INDICATOR 

• Clean. 

• Restore. 

• Protect. 

 

OPSLAG & GEBRUIK 

• Set Dulon 1&2 (500ml) is goed voor 10-15 meter scheepslengte. 

• Vorstvrij bewaren, op droge en donkere plek. 

• Ideale verwerkingstemperatuur tussen de 5 en 25 oC. 

• Niet in de volle zon gebruiken. 

 

ANDERE SUGGESTIES 

• Dulon Polish & Wax Compound 18. 

• Dulon Premium Boat Wax 19. 

 

GERELATEERDE PRODUCTEN 

• Predulon 00. 

• Dulon Premium Shampoo 03. 

• Dulon Poly Polish Rubbing Compound strong 14 / medium 15 / fine 16. 

• Dulon Hull & Waterline Clean 22. 
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