
           
 

Gouden tips voor machinaal poetsen:  
1. Er zijn poetsmachines en poetsmachines. De goedkope machine van rond de € 25,- zijn 
niet erg krachtig en draaien veel te weinig toeren. Drukkracht kunnen ze nauwelijks hebben, 
bij iets teveel druk vallen ze vrijwel stil. Deze machines worden meestal geleverd met linnen 
poetshoezen die met een touwtje om de voetzool gespannen moet worden. Het touwtje kan 
in de machine raken waardoor deze vast zal lopen. Snelheid is niet regelbaar in de meeste 
gevallen. Als de lak van uw wagen in goede conditie verkeerd en er geen oneffenheden zijn 
werkt het redelijk. Maar als u iets meer verlangd en wilt polijsten, dus ook krasjes wilt 
verwijderen, kunt u dergelijke machines beter laten staan. Veel mensen hebben dit blijkbaar 
ondervonden, ze worden bij bosjes op Marktplaats aangeboden onder het mom van ‘slechts 
1x gebruikt’. De betere machines zijn de haakse modellen. Voor deze modellen heeft GP 
Cars de volgende tips voor u op schrift gesteld: 
 
2.Polijstmiddel kán vlekken geven op ongespoten kunststof delen. Plak deze daarom af met 
schilderstape of speciale afplaktape. 
 
3.Houdt de polijstschijf altijd vlak op het te behandelen vlak, zo werken de machines het 
meest effectief en het zal minder polijstmiddel en/of wax rond spetteren. 
 
4.Zorg ervoor dat het snoer niet in de weg zit. Het makkelijkst is om het snoer over uw 
schouder te geleiden. Zo voorkomt u dat het snoer in de ronddraaiende machine terecht 
komt, met kabelbreuk en mogelijk ergere schade als gevolg. 
 
5.Breng wax en polijstmiddel spaarzaam op. Hoe dunner u het product opbrengt, des te 
makkelijker is het product daarna uit te poetsen. 
 
6. Vrijwel altijd spettert er wel polijstmiddel rond, dek daarom objecten af die niet vies 
mogen worden. Excentrische poetsmachines hebben iets meer last van rondslingerend 
poetsmiddel dan de gewoon ronddraaiende poetsmachines. 
 
7. Denkfout nummer 1 is dat de wollen pads voor het polijsten/inpoetsen van de auto of 
boot zijn.  
Dit is absoluut niet juist. Als u een wollen pad (of hoes) gebruikt met inpoetsen blijft het 
merendeel van de wax in de hoes en/of pad en komt niet daar waar het nodig is, op de 
lak. Wol neemt namelijk veel vocht op. Gebruik dus voor polijsten/waxen /inpoetsen 
'schuimrubbers' pads: 
 

  /  
 
-voor uitpoetsen de wollen pads of hoezen        

  /  
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N.B. Om chroomwerk te polijsten kan het juist aan te bevelen zijn om een wollen schijf te 
gebruiken vanwege de fijne structuur. Houdt er rekening mee dat de toerentallen láág 
dienen te zijn. Er zijn ook polijstschijven te verkrijgen die op een (accu)boormachine te 
monteren zijn. Voor meer details, zie ‘chroomwerk’ op blz. 5. 
 
8. Vermijd bij het wassen, maar vooral bij het in de was en/of polijst zetten de zon. De 
warmte die de lak opneemt zorgt ervoor dat de wax te snel droogt. Hierdoor zult u veel 
zwaarder moeten uitpoetsen. 
  
9. Zorg dat uw auto goed gewassen is en dat er geen stof -of zanddeeltjes meer aanwezig 
zijn, deze zullen krassen veroorzaken. 
  
10. Afdrogen is niet persé noodzakelijk, aangezien u weer vocht zult gebruiken bij het 
poetsen. 
  
11. zorg er altijd voor dat voor u begint uw pads goed vochtig zijn.  Een goed vochtige pad 
voorkomt verbranding van de lak. Daarbij zorgt het er ook nog eens voor dat uw wax goed 
verdeeld wordt. 
  
12. Laat, zeker als u niet ervaren bent, de machine niet op het hoogste toerental draaien, 
rond de 1600 toeren is in de meeste gevallen voldoende. De hoge toerentallen kunnen 
zorgen voor lakverbranding als u de machine te lang op 1 plek laat staan. Bovendien leert u 
zo beter om uw machine onder controle te krijgen en houden. 
  
13. Spuit geregeld tussendoor het te behandelen oppervlak nat met gewoon water door 
middel van een plantenspuit, Zeker op warmere dagen. Dit zorgt wederom voor verkoeling 
en betere verdeling van de wax. 
  
14. zet niet eerst de gehele auto in de wax om hem daarna uit te wrijven. Behandel de 
wagen in delen. Dit voorkomt dat de wax erg droog wordt waardoor het lastiger wordt om 
het uit te wrijven. 
  
15. Gebruik het liefst microvezeldoekjes om de wagen uit te wrijven. Met de hand zult u 
vrijwel net zo snel klaar zijn als met de machine. Gaat het uitwrijven zwaar, gebruik dan 
eens een professioneel middel, zoals onze Sireon, u zult zien dat het uitwrijven veel 
gemakkelijker gaat. Voordeel van met de hand uitpoetsen is dat u veel beter kunt zien of 
het resultaat naar wens is. 
  
16. Mocht er na het uitwrijven een waas te zien zijn hoeft u niet opnieuw te beginnen met 
poetsen Vaak is dit op te lossen door de lak licht te besprenkelen met water en een 
plantenspuit. Nogmaals uitwrijven en u zult zien dat de waas verdwijnt. 
  
17. Als u uw velgen gereinigd heeft, zet ze ook in de wax. De beschermlaag zorgt ervoor 
dat remstof minder vat heeft. Hierdoor zult u een volgende keer de velgen met veel minder 
moeite schoon krijgen. 
  
18. Als u uw wagen goed verzorgt heeft u aan 2-3 poetsbeurten per jaar genoeg om alle 
tussenliggende schoonmaakbeurten om snel en eenvoudig de wagen weer te laten glanzen. 
Was uw wagen bijvoorbeeld met een hogedrukreiniger of in een wasbox. Afspuiten met 
water en eventueel osmosewater (om vlekvrij te laten drogen) is meestal al voldoende. U 
bent dus zeer snel klaar en bespaart daarmee dure wasstraten. 

Pads / polijstschijven 
pads zijn verkrijgbaar in diverse doorsnedes. en diktes. 
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In de regel geldt: 
 
 
Hardheid Omschrijving 
Extra hard voor het voorpolijsten of het bewerken van sterk verweerde lakken en kunststoffen 
Hard Voor het voorpolijsten of het bewerken van sterk verweerde lakken en kunststoffen 
Mediumhard   Vaste, fijne schuimkwaliteit. Voor het weg polijsten van kleine schuurstrepen, 

microkrasjes en lakfouten op nieuwe lakken 
Soft Te gebruiken in combinatie met een wax. Voor het hoogglans polijsten van alle lakken 

en kunststoffen. Ook te gebruiken met NANO polish voor het uitpoetsen/hoogglans 
polijsten van nieuwe lakken. Uiteraard bepaald de kwaliteit van de wax voor een groot 
deel de glans. 

 
Note: De kleur zegt niet automatisch welke hardheid het betreft. De fabrikanten hebben 
hierin geen standaard gemaakt.  Vraag dus om de juiste polijstschijf! 
 
Zorg ervoor dat uw pad nooit kleiner is dan de steunschijf die op de machine zit. De 
draaiende steunschijf zou bij een kleine verkeerde beweging op uw lak kunnen komen en 
zorgen voor een flinke kras die niet meer weg te poetsen is. 

 
 
U kunt er zelf het beste voor zorgen dat uw pad iets uitsteekt ten opzichte van de 
steunschijf zoals onderstaand voorbeeld: 
 

 

125 Ø steunschijf met 
150mm Ø  / 50mm dikke 
polijstschijf 

 

125 Ø steunschijf met 
150mm Ø  / 25mm dikke 
polijstschijf 

 
Hiermee zorgt u ervoor dat als u de machine iets kantelt bij zwaarder te behandelen plekken 
de schijf nooit de lak kan raken. Verder kunt u bijvoorbeeld ter hoogte van de spiegels in 1 
keer doorpoetsen zonder dat de onderkant van die spiegel wordt beschadigd. 
 
U kunt natuurlijk ook kiezen voor dezelfde maat steunschijf als polijstschijf zoals 
onderstaand: 

 of  
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Bij bouwmarkten kunt u polijstschijven kopen voor rond de 8,00 euro. 
Ze zijn slechts 2,5 cm dik, deze zijn niet erg slijtvast. U heeft geluk als u met 1 pad de 
gehele wagen kan doen.  
Vaak als u over wat minder egale delen gaat, zoals luchtroosters of een handgreep, zullen 
de polijstschijven al heel snel slijten. U zult zien dat het schuim u om de oren vliegt of 
erger, dat er hele happen uit de pad wegslaan. Gebruik een dergelijke pad niet meer en pak 
een nieuwe. 
U kunt beter 2 euro meer uitgeven voor dubbel zo dikke schijf die wél slijtvast zijn en 
waarvan niet het schuim rondvliegt. Bovendien kunt u tot 4-5 auto's met 1 pad behandelen. 
De 'bouwmarkt polijstschijven' zijn dus duurkoop! 
GP Cars heeft overigens ook 25mm dikke polijstschijven die wél een goede kwaliteit 
hebben. Veel mensen vinden de iets dunnere pad toch prettiger werken. 
 

 Steunschijven 
 
U gelooft het misschien niet, maar zélfs over iets simpels als een steunschijf kunnen we nog 
iets kwijt. 
De standaard steunschijven voldoen prima als u het advies opvolgt zoals bij de 
polijstschijven al gegeven: nooit een schijf die breder is dan de polijstschijf. Hierdoor 
voorkomt u krassen als u uw machine iets kantelt terwijl u met een wat moeilijker te 
behandelen plek bezig bent. 
Om helemaal uit te sluiten dat u krassen veroorzaakt zijn er zelfs steunschijven met een 
beschermrand van schuim. Hiermee kunt u er vrijwel zeker van zijn dat als u uw draaiende 
machine kantelt, het harde kunststof nóóit in uw lak kan komen.  
De dikte van de rand kan variëren. 
 

Een standaard steunschijf 

Een professionele steunschijf met 
schuimbekleding als beschermrand 

 
 

 (Diepe) krassen 
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Wondermiddelen bestaan er (nog) niet. Diepe krassen zult u niet kunnen wegpoetsen zodra 
u deze kunt voelen als u er met uw nagel overheen gaat, dit is werk voor een 
autospuiter. Wél kunt u krassen verwijderen die zijn ontstaan door o.a. wasborstels en door 
het vaak handmatig wassen met te weinig water. 

Gebruik een cleaner voor deze situatie of nog beter een polijstmiddel. 

Dat houdt wel in dat u uw wagen meerdere malen moet behandelen. Een polijstbehandeling 
geeft veel glans, maar nog géén bescherming! Als u dus na de polijstbehandeling uw wagen 
niet in de wax zet zal de lak weer snel vaal worden. 

Optie 1: 

1. Grof polijstbehandeling (bijvoorbeeld Krauss K10) 
2. Fijn polijstbehandeling (bijvoorbeeld Krauss K5) 
3. waxbehandeling 
 
Optie 2: 
 
Er zijn ook twee-in-één polijstmiddelen verkrijgbaar, zoals onze Krauss Intensive.  
1. 2 in 1 polijstmiddel 
2. waxbehandeling 

Met optie 2 hoeft u dus één behandeling minder te geven. Het zal u niet verbazen dat de 
eerste methode het beste resultaat geeft. 

Polijsten gaat op dezelfde manier als machinaal in de was zetten. U moet er wél nog meer 
op letten dat u uw machine bewegend houdt en nóg beter op letten dat uw pads nat zijn. 
Sprenkel vaker over de lak met een plantenspuit of tuinslang! 

 Lakken schuren 
Info mbt schuurpapier wat vaak gebruikt wordt in schadeherstel business: 
 
Schuurpapier Filmline met stofgaten of Abralon: 
 
Eigenschappen:  
Bijna onscheurbare pvc-film drager. Het fijnmazige kraspatroon geeft een ideaal oppervlak voor 
een polijstcompound. Een langer droog schuurproces tijdens alle schuurgangen. Minder 
arbeidsuren en lagere materiaalkosten.  
 
Toepassing:  
Fijn schuren van vulprimers. Polijsten en verwijderen van stofinsluitingen en "sinaasappelhuid". 
Polijsten en corrigeren van lak. 
 
Filmline Verkrijgbaar van K500 t/m K1500. è Korrel 1500 kan je weg poetsen met CUT polish. 
Deze schijfjes kunnen we ook makkelijk leveren. 
 
Abralon Verkrijgbaar van K1000 t/m K4000. Standaard in het assortiment. 
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 Chroomwerk 

In het begin van deze tips raadden wij u aan om geen lamswollen polijstvellen te gebruiken 
om te poetsen. Om chroomwerk te polijsten kan het juist aan te bevelen zijn om een 
wollen polijstschijf te gebruiken vanwege de fijne structuur.  
Houdt er rekening mee dat de toerentallen láág dienen te zijn en gebruik een fijn 
polijstmiddel (professionele middelen zijn o.a. Langsol Cut en Unipol. Beiden bij GP Cars in 
het assortiment)  
 
Nu is chroomwerk vaak detailwerk en gaat dat niet zo makkelijk met een haakse 
poetsmachine, aangezien de diameters van de steunschijven vaak te groot zijn en/of de 
machine ‘te lomp gebouwd’ is.  
Er zijn ook polijstschijven te verkrijgen in diverse diameters die op een (accu)boormachine 
te monteren zijn. Het voordeel van deze bevestiging is dat u deze kunt schijf ook zijwaarts 
gebruiken zodat u ook in de kleinere hoekjes komt. GP Cars heeft ze in het assortiment van 
het merk Kinzo, verkrijgbaar in diverse diameters.  
 
Enkele andere beproefde middelen: 

1. Staal-fix:  
Om aanrechtbladen etc. schoon te maken, Breng je op met een zachte doek. Je kunt het overal 
krijgen: Blokker, Trekpleister enz. 

2. Never-Dull:  
Dit zijn vettige watten,lijkt een beetje op steenwol, in een 250 ml can.  
Deze watten reinigen en polijsten tegelijk. Te koop bij de meeste motorfietszaken voor €10,=.  

3. Belgom: 
Belgom (de oude bekende!) en een Brillo-sponsje (of ander fijn staalwol) met zeep erin. Dit is in 
feite een staalwol sponsje. Nat maken en eerst de overtollige zeep eruitspoelen. daarna poetsen. 
belgom is in 2 varianten te krijgen, zowel voor aluminium, als voor chroom. 

 

 

Een polijstschijf geschikt voor 
een (accu)boormachine 
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Boottips 

 
Over algemeen kan met zelfde gebruiken als met auto’s. Veelal gebruikt men grotere pads, vanaf 
180mm. 
 
Tevens wordt wel veel meer met de grove structuur pad gebruikt en in combinatie met 
bijvoorbeeld Langsol Extra Cut. 
Vaak hebben boten geen krassen, maar zijn verweerd en hebben verkleuring vlekken door zon 
en zout aantasting è deze kunnen zeer goed worden weggehaald met deze 2 items. 
 
Voor de rest zit er weinig verschil in gebruik van materialen dan met auto’s. 
 

 

Bovenstaande tips zijn samengesteld uit onze eigen ervaringen en die van anderen.  

Wij hopen dat onze schrijfwijze duidelijk is en dat u er veel aan heeft.  

Met vriendelijke groet, 

           

 
Meer weten? info@gpcars.nl of zie onze site www.gpcars.nl 

 
Heeft ú nog een gouden tip? Mail ons!  
U doet er anderen een plezier mee! 
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