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star brite

Presoftened Boat

Wax

Hinta: 22 €

Pakkauskoko: 397 ml

Lisätietoja: starbrite.fi

Star Briten pehmeä, mutta kiin-
teäksi luettava vaha pärjää keskitasol-
la tai sitä paremmin jokaisella osa-alu-
eella. Erityisesti kiillon nousu on mainio. 
Vaha on hieman työläs käyttää.

Kiitämme

+ kiillon nousua

+ UV-valon sietoa

moitimme

– vahauksen työläyttä varauksin

International 

Marine Wax

Hinta: 22,40 €

Pakkauskoko: 500 ml

Lisätietoja:  yachtpaint.com, maritim.fi

International Marine Wax  
on vaha, jossa kaikki ominaisuudet ovat 
tasapainossa. Erityisen hyvää on kiillon 
nousu, mutta myös muut mitatut omi-
naisuudet aivan testin kärkipäätä.

Kiitämme

+ kiillon nousua

+ tasaisen hyviä ominaisuuksia

moitimme

– kuivumisajan puutetta käyttöoh-

jeissa

Feldten marine 

Nano Extract

Hinta: 24,90 €

Pakkauskoko: 250 ml

Lisätietoja: feldten-marine.com, 

hongkong.fi

Feldten on helppokäyttöisyydes-
sään erinomainen ja hyvä myös kai-
kissa muissa testatuissa osa-alueissa. 
UV-valon vaikutuksesta johtuvat väri-
muutokset olivat erityisen pieniä.

Kiitämme

+ helppokäyttöisyyttä

+ UV-valon sietoa

moitimme

– pientä pakkauskokoa

biltema

Boat Wax 562

Hinta: 5,50 €

Pakkauskoko: 500 ml

Lisätietoja: biltema.fi

Biltema 562 on erittäin helppo-
käyttöinen vaha, joka nostaa pinnan 
kiiltoa hienosti. Myös muut ominai-
suudet ovat hyvää luokkaa, eikä oikein 
mitään selkeää huonoa ominaisuutta 
löytynyt.

Kiitämme

+ kiillon nousua

+ käytettävyyttä

moitimme

– liiankin juoksevaa rakennetta

Presta

UV Créme Wax

Hinta: 24 €

Pakkauskoko: 473 ml

Lisätietoja: prestaproducts.com, 

presco.fi

Prestan  kaikki vertailussamme tes-
tatut ominaisuudet ovat kiitettävää tai 
ainakin hyvää luokkaa. Erityisen hyvät 
arvosanat se sai helppokäyttöisyydestä 
ja kiillon noususta. Muutenkin vaha oli 
vertailun keskitasolla.

Kiitämme

+ helppokäyttöisyyttä

+ kiillon nousua

moitimme

– käyttöohjeita varauksin

• • • • � 8,6

• • • • � 8,7

• • • • � 8,6 • • • • � 8,5

• • • • � 8,9 • • • • � 8,7

>>

Nano 4 life

CSC-4YACHT

Hinta: 112,30 €

Pakkauskoko: 1000 ml

Lisätietoja: nano4life.fi

Nano 4 life  on erinomaisen help-
pokäyttöinen ja myös muut testatut 
ominaisuudet ovat hyviä. UV-valon 
vaikutuksesta johtuvat värimuutokset 
olivat erityisen pieniä. Vahalla on melko 
pitkä kuivumisaika.

Kiitämme

+ helppokäyttöisyyttä

+ UV-valon sietoa

moitimme

– melko pitkää kuivumisaikaa

vene z

Hinta: 12,90 €

Pakkauskoko: 500 ml

Lisätietoja: venez.fi, rtv.fi

Vene Z  on kaikilta mittaamiltamme 
ominaisuuksiltaan loistava venevaha. 
Helppokäyttöisyys on täyden kympin 
arvoinen, mutta myös muut ominai-
suudet ovat kiitettäviä. 

Kiitämme

+ helppokäyttöisyyttä

+ loistavia tasaisia ominaisuuksia

moitimme

– hieman lyhyttä käyttöohjetekstiä 

star brite

Premium Marine

Polish kiinteä

Hinta: 37 €

Pakkauskoko: 397 ml

Lisätietoja: starbrite.fi

Star Briten kiinteävahaan pätee 
lähes kaikki samat asiat kuin nestemäi-
seenkin. Ominaisuudet ovat keskitasolla 
tai sitä paremmat. Vahaa on hieman vai-
kea annostella ohutta, tasaista kerrosta. 

Kiitämme

+ kiillon säilymistä

+ pisaranmuodostuskykyä

moitimme

– vahauksen työläyttä varauksin

loppuarvostelu: vene vahat

• • • • • � 9,2

• • • � 8,4
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loppuarvostelu: vene vahat

Lefant

Racing Wax

Hinta: 49,20 €

Pakkauskoko: 500 ml

Lisätietoja: lefant.se, vestek.fi

Lefant  on helppokäyttöinen, mutta 
pisaranmuodostuskyky pitkäaikaistestin 
jälkeen jää vaisuksi. Muut ominaisuudet 
ovat vankkaa keskitasoa. Todella pitkä 
kuivumisaika hankaloittaa vahausta.

Kiitämme

+ helppokäyttöisyyttä

moitimme

– pisaranmuodostuskykyä

– pitkää kuivumisaikaa

Biltema

Boat Wax 563

Hinta: 5,50 €

Pakkauskoko: 500 ml

Lisätietoja: biltema.fi

Biltema 563 nostaa kiiltoa erittäin 
hyvin ja sen käyttö on melko helppoa. 
Heikommaksi ominaisuudeksi jää pisa-
ranmuodostus, joka kertoo, ettei vaha 
selvinnyt pitkäaikaistestistä moitteetta. 

Kiitämme

+ kiillon nousua

moitimme

– kiillon säilymistä

– pisaranmuodostuskykyä

Farecla

Profile UV Wax

Hinta: 34,90 €

Pakkauskoko: 1000 ml

Lisätietoja: farecla.com, race.fi

Fareclaon helppokäyttöinen, mutta 
ei oikein loista muissa arvostelukohdis-
sa. Missään se ei ole kovin surkea, mutta 
jää pitkäaikaistesteissä juuri aavistuk-
sen keskitason alapuolelle.

Kiitämme

+ helppokäyttöisyyttä

moitimme

– pisaranmuodostuskykyä

snappy

Premium Marine

Polish

Hinta: 48,50 €

Pakkauskoko: 950 ml

Lisätietoja: snappyboatcare.com,

vestek.fi

Snappy  on hyvä lähes kaikissa testa-
tuissa osa-alueissa. Ainoastaan kiillon 
säilyminen pitkäaikaiskokeessa jää kes-
kitason alapuolelle. Pakkaus on muista 
poiketen lähes litran suuruinen.

Kiitämme

+ pisaranmuodostuskykyä

+ UV-valon sietoa

moitimme

– kiillon säilymistä

Hempel

Wax TecCel

Hinta: 29 €

Pakkauskoko: 500 ml

Lisätietoja: hempel.fi

Hempel on helppokäyttöinen, mut-
ta muut ominaisuudet jäävät vertai-
lun keskitasolle tai juuri sen alapuolel-
le. Missään testatussa asiassa vaha ei 
kuitenkaan ole erityisen huono. 

Kiitämme

+ helppokäyttöisyyttä

moitimme

– kiillon nousua

– pisaranmuodostuskykyä

international

UV Polish

Hinta: 34 €

Pakkauskoko: 500 ml

Lisätietoja: yachtpaint.com, maritim.fi

UV Polish on tasaisen vahva jokai-
sessa osa-alueessa, mutta ei loista niissä 
yhdessäkään. Pisaranmuodostuskyvyssä 
se jää hieman keskitason alle, mutta on 
muissa tasaista keskiluokkaa.

Kiitämme

+ kiillon nousua

moitimme

– kiillotuksen työläyttä varauksin

– pisaranmuodostuskykyä

Star Brite 

Premium Marine

Polish neste

Hinta: 29,50 €

Pakkauskoko: 500 ml

Lisätietoja: starbrite.fi

Star Briten nestemäinen vaha on 
ominaisuuksiltaan vastaavan kiinteän 
kaltainen. Erityisesti kiillon säilyminen ja 
pisaranmuodostus ovat kiitettäviä. Muut-
kin ominaisuudet ovat vähintään hyviä.

Kiitämme

+ kiillon säilymistä

+ pisaranmuodostuskykyä

moitimme

– pullon voimakasta ravistustarvetta

• • � 7,5• • � 7,6

• • • � 8,2 • • • � 8,0• • • � 8,4

• • � 7,7• • � 7,9

"Täysiä kymp-
pejä annet-
tiin vain muu-
tama, mutta 
yhtään kelvo-
tonta vahaa 
ei ollut mu-
kana."

MFS30 // 30 HV

4 990 €

FACEBOOK.COM/
TOHATSUFINLAND

MAAHANTUOJA:

Kevyt ja 
taloudellinen, silti

TÄYNNÄ 
VOIMAA

SELLAISIA OVAT TOHATSU-PERÄMOOTTORIT, KEVYITÄ JA TALOUDELLISIA, MUTTA SILTI RIITTÄVÄN SUORITUSKYKYISIÄ.
LISÄKSI VARUSTIMME KAIKKI 30 JA 50 HV -KONEET SÄHKÖISELLÄ UISTELUNOPEUDEN SÄÄDÖLLÄ. 
KATSO KOKO MALLISTOMME OSOITTEESTA WWW.TOHATSU.FI.
AITO JAPANILAINEN. TAKUU 5 VUOTTA. 

MFS20D // 20 HV

KAHVAOHJAUKSELLA

2 990 €

KAUKOHALLINTA

3 490 €

RA
JO

ITETTU ERÄ

5 490€E
R

IKOIS HINTAA
N

MFS50 // 50 HV

(5 890 €)
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