
Mer information hittar du på vår hemsida  – yachtpaint.com

båtvård

THE TEFLON® är mest känt för att ge minskad friktion, för att ge en hård yta som är enklare att hålla ren och för att
det är så svårt att få fäste på en teflonyta. Teflonet ger också lacker ökad livslängd och motståndskraft. UV strålar,
salt, olja, fågelspillning, surt regn, rost och missfärgningar runt avgasrör och i vattenlinjen är ofta bekymmer i den

marina miljön. Teflon® finns i både Polish with Teflon® och Wax Sealer with Teflon®, två produkter som ger ett
överlägset skydd.

• Högeffektivt rengöringsmedel med
djupverkan 

• Innehåller oxalsyra, 
repar ej 

• Trögflytande - rinner 
ej på lodräta ytor

• Läggs på med svamp 
och får verka ca 10 
min, sköljs av med 
vatten

2: kraftig rengöring

Gelcoat Cleaner

• Tar bort oxidation och smårepor
• Återställer gelcoatens

ursprungliga lyster
• För hand- eller 

maskinpolering
• Stryk ut med ren och 

torr trasa, polera 
med cirkelrörelser

Liquid Rubbing

• Tar bort oxidation och grövre smuts
• För hand- och maskinpolering
• Stryk ut med ren och torr trasa på 

en mindre yta, polera med 
cirkelrörelser

Yacht Rubbing

Gelcoat  � Målade ytor  �Gelcoat  � Målade ytor  �Gelcoat  � Målade ytor  �

3: polera och vaxa

• Exklusiv polish med Teflon®

• Rengör och polerar upp en högglans i ett
moment

• Användbart i direkt solljus
• För hand- och maskinpolering
• Stryk ut ett tunt skikt, efterpolera till

högglans. Byt trasa ofta

Polish med Teflon® & Wax Sealer med Teflon®

• Mycket tunnflytande hårdvax med Teflon®

• Extra enkelt att stryka ut och efterpolera
• Ger ett extra långvarigt skydd
• Stryk ut ett tunt skikt med trasa och låt

torka, efterpolera till högglans

• Upprepa vid behov

• Rengöring, polish
och vax – allt i en
produkt

• För hand- och 
maskinpolering

Polwax

Gelcoat  � Målade ytor  �

• Flytande polermedel med
vaxinnehåll som skyddar
mot saltvatten, solljus och
olja

• För hand- och
maskinpolering

• Stryk ut med ren och torr
trasa, polera med
cirkelrörelser till
högglans. Byt trasa ofta

Marine Polish & Marine Wax

• Lättarbetat  
skyddsvax som ger en 
högblank, hård och 
smutsavvisande yta

• Användbart i 
direkt solljus

• Ger långtidsskydd 
mot saltvatten, olja och
solljus

• Stryk ut ett tunt skikt och låt torka,
efterpolera till högglans

• Upprepa vid behovGelcoat  � Målade ytor  �

Gelcoat  � Målade ytor  �

Att hålla båten ren och glänsande under hela säsongen kan kräva en del arbete. Väljer
duInternationals båtvårdsprodukter går arbetet snabbare och resultatet står sig längre.

•  Rengöring och 
rekonditionering som 
återställer smutsig 
och nedgången teak 
till ursprunglig kulör 
och lyster

•  Skadar inte gelcoat, 
aluminium, målade 
eller fernissade ytor

•  Blöt teaken, stryk på Restorer 
och låt verka ca 5 min, skrubba 
och skölj med vatten

•  Vattenavvisande vax 
med halkskydd 

•  För teakdäck och 
andra ytor där man 
vill få ett halkskydd 
utan att kulören 
påverkas

•  Används med fördel 
på Teak Oil

• Ytan ska vara ren och torr. Teak Wax 
ska hålla minst rumstemperatur. 
Stryk ut flödigt och låt torka

•  Djupverkande med 
kinesisk träolja

•  Innehåller 
rostskyddsvax för 
metall

•  Kan strykas på 
fuktigt trä

•  För in- och 
utvändigt trä

• Stryk på 1-2 skikt och låt torka

Teak Restorer Teak Oil Teak Wax

1: återställ 2: skydda

1: allmän rengöring

Super Cleaner

•  Effektivt rengöringsmedel som löser smuts, 
olja och vax

•  Skadar ej plexiglas
•  Används före all målning
•  Skölj ytan med vatten, välj dosering och 

tvätta, efterskölj med vatten

•  Upprepa behandlingen vid behov
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Gelcoat  � Målade ytor  �

Teflon® är E.I. du Pont de Nemours and Company's reg. varumärke, används på licens av International Paint Ltd 

Trävård
Komplett sortiment för teak och annat ädelträ, för däck, räcken, luckor, inredning och andra detaljer

Våra båtvårdsprodukter kan antingen användas individuellt eller i kombination med andra produkter i
serien, för att bilda system. Gemensamt för samtliga är att de är framtagna för att vara enkla att arbeta
med samtidigt som de håller absolut högsta klass.

Boat Shampoo

•  Milt rengöringsmedel som inte löser upp
befintligt vaxskydd

•  Spädes till önskad effekt
•  Blandbar med färsk- och saltvatten
•  Biologiskt nedbrytbar
• Skölj med vatten. Välj dosering. Tvätta och

efterskölj För bästa resultat torkas vattnet 
av med en gummiskrapa och sämskskinn
Gelcoat  � Målade ytor  �     Trä  �
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På följande sidor har vi sammanställt råd och tips om annat som du behöver veta, 

om olika material, verktyg och hälsa & säkerhet.

GELCOAT/GLASFIBER

Glasfiberbåtar, allmänt kallat plastbåtar,
tillverkas av polyesterharts armerat med
hackad eller vävd glasfiber. När hartset väl
härdat blir resultatet ett laminat som är 
både starkt och stabilt. Den jämna yta vi 
ser ytterst på båten är gelcoaten, också 
den tillverkad av polyesterharts.

En väl underhållen glasfiberbåt kan hålla
under mycket lång tid. Men som båtägare
bör du känna till materialets begränsningar
för att kunna hålla båten i bra skick. Det är
framförallt ett par saker du bör tänka på.

Glasfiber kan drabbas av plastpest!

Information hittar du på sidorna 36–40.

Gelcoat oxiderar!

Med åren kommer gelcoaten att bli allt
mattare. Det beror på UV-strålningen i
solljuset som påverkar ytan. Genom att
regelbundet polera och vaxa ytan fördröjer
du denna process, men till slut kan du bli
tvungen att måla ytan för att få tillbaka
skyddet och den blanka finishen.

annat du behöver
veta

I Metodboken har vi talat om vikten av förbehandling och grundmålning. Ta dig tid att lära dig en
del om materialet du ska måla, så kan du enklare upptäcka och förstå problem som kan dyka upp.

ALUMINIUM

Aluminium är ett utmärkt material att
tillverka båtar av men det kräver lite extra
behandling för att målningsresultatet ska bli
bra. Precis som stål, kommer aluminium
som är obehandlat eller skadat att korrodera.
Normalt skyddas aluminium till viss del av
det vitaktiga oxidskikt som bildas på ytan,
men det är inte tillräckligt av två anledningar.
För det första kan det skadas av t.ex. en repa
och fukt kan då hinna attackera ytan innan
ett nytt oxidskikt bildats. För det andra kan
salter i vattnet angripa själva oxidskiktet och
orsaka korrosion.

Aluminium tål inte stress: Aluminium 
som böjs mycket blir sprött, vilket ökar
påfrestningen på svetsfogarna och leder till
korrosion. Då och då bör du ta bort färgen
på utsatta områden och åtgärda korrosion
som uppstått. Regelbundet bör du
inspektera svetsfogarna för att kunna
upptäcka korrosion så du kan åtgärda i tid. 

Aluminium går inte ihop med andra

metaller: Kopparsalter i bottenfärger
angriper aluminium och orsakar korrosion.
Därför är det viktigt att bottenfärger som
innehåller metallisk koppar eller kopparoxid
aldrig används på aluminium. Däremot går
det bra att använda bottenfärger som
innehåller koppartiocyanat efter en korrekt
förbehandling och grundmålning.

Besök vår hemsida för mer information, yachtpaint.com

special produkter

Vi har också ett urval unika produkter för olika ändamål - för specialrengöring och behandling av gelcoat, metall

och textilier. Gemensamt för produkterna är att de är enkla att använda, att du enkelt får ett utmärkt resultat.

All textil  � All textil  �

textilvård

•  Ofärgat impregneringsmedel som ger kapell,
sprayhood och andra textilier ett långvarigt 
skydd mot vatten och mögelfläckar

•  Låter tyget "andas", tygets smidighet behålls 
•  Spreja på

•  Låt torka 

Impregneringsmedel (Textile Waterproofer) Mögeltvätt (Textile Mildew Cleaner)

Clean & Shine

Gummi  �

RIB

•  Rengöringsmedel som effektivt bleker
mögelfläckar

• Idealisk för kapell, sprayhood, markiser, 
dynor, flytvästar o.dyl

•  Stryk på och låt verka några minuter

•  Borsta rent och skölj med vatten

Rub & Scrub

• Grovrengöring för RIB-båtar, 
gummibåtar, fendrar o.dyl.

• Löser hårt sittande smuts 
och olja etc

• Arbetar på djupet

Gummi  �

•  Rengör och skyddar RIB-båtar, gummibåtar, fendrar o.dyl.
•  Bryter inte ner gummi eller vinyl. 
•  Efterlämnar en blank, vattenavvisande 

yta med UV-skydd
•  Effektiv mot smuts, sot, missfärgningar och oxidation

Wash Wax Nano Polish

Gelcoat  � Målade ytor  � Gelcoat  � Målade ytor  �Gelcoat  � Målade ytor  �

rengöring

• Rengör och vaxar snabbt
och enkelt - i ett moment

• Innehåller vax med
extrem avrinningseffekt

• Häll ut Wash Wax
direkt på båten och 
tvätta med svamp

• Skölj direkt med vatten
och låt torka 

• Förseglar gelcoat och
målade ytor

• Innehåller inga
polermedel 

• Nano teknologi ger en
extrem glans som håller
extra länge, och är lätt att
hålla ren

• Stryk ut ett tunt skikt och låt det
torka. Polera av till en blank yta.
Byt trasa ofta

• Rengör, polerar och
skyddar gelcoat och
målade ytor

• Nano teknologi gör att
Nano Polish tränger in 
på djupet och härdar 
3-dimensionellt, vilket 
ger en suverän glans 
som håller extra länge

• Stryk ut ett tunt skikt med en ren,
torr trasa på en mindre yta och
polera till högglans direkt. Byt
trasa ofta
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