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HEMPEL

HEMPEL

Världens största privatägda färg-bolag grundades 1915 av J C HEMPEL med mottot ”kvalitet och service”, vilket fortfarande är ledstjärnor för HEMPEL. Genom åren har innebörden av mottot förändrats i
takt med tidens och marknadens krav. 
Idag används HEMPELs produkter som skydd och dekorfärg inte bara
till fartyg utan även borrplattformar, containers, industrier, tankvagnar, byggnader, broar och fritidsbåtar. 
Båtvårdsguiden beskriver både traditionella och moderna metoder
för att bevara och pryda båtar byggda i glasfiber, trä, metall och
ferrocement.
Varje kapitel i Båtvårdsguiden har skrivits med största omsorg för att
hjälpa alla att på bästa sätt sköta den stora investering en båt är.
Har du frågor om produkter eller metoder som du inte hittar svaren
på i Båtvårdsguiden, kontakta din närmaste återförsäljare för ytterligare information. En översikt över HEMPELs återförsäljare finns på
vår hemsida www.hempel.se
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Hempels alla färger är anpassade till de olika förutsättningar som
kan förekomma vid målning. De tork- och härdningstider som
anges i bruksanvisningarna är alltid beräknade vid:
■
■
■

temperatur +20°C
relativ luftfuktighet 60-65%
ventilation som avlägsnar förångat lösningsmedel

Temperaturer
Målning kan ske inom ett ganska brett temperaturområde. Lufttemperaturen behöver inte vara +20°C, men vid exempelvis 10 graders
temperaturfall kan man räkna med att tork- och härdningstiderna
fördubblas. Ökar temperaturen med 10 grader halveras tiderna,
vilket alltså kräver en viss uppskattning av tidsåtgången beroende
på den temperatur som råder. En tumregel är: ju lägre temperatur
desto mer trögflytande blir färgen, vilket påverkar appliceringen. 
Mer utspädning än vad som rekommenderas på etiketten är dock
inte lämplig. Inte heller är det bra att måla i starkt solljus, som ger
båtens yta högre temperatur än den omgivande luften. 
Minimigränsen är +5°C för de flesta produkterna utom POLY BEST,
DIAMOND VARNISH och HIGH PROTECT, vilka kräver en temperatur
på minst +10°C. I annat fall avstannar härdningen. Resultatet blir då
ett färgskikt med dålig vidhäftning och lägre hållfasthet. 
➜ TIPS
■

Blanda inte till mer 2-komponents färg än vad som går åt vid varje
målningstillfälle.
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Luftfuktighet
Relativ luftfuktighet mäts med hygrometer och bör inte vara högre än
65 % när du målar. Du kan också mäta om det är lämpligt att måla
genom att fukta ytan. Torkar ytan inom 10-15 min bör du kunna
måla. Vid utomhusmålning är det varken bra att måla för tidigt eller
för sent på dagen då det finns risk för kvarvarande fukt eller fallande
dagg. 

Före målning

När kan jag måla?
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Ventilation

Inomhus
Inomhus är det viktigt att sörja för god ventilation så att lösningsmedlen förångas och kan transporteras bort. Ventilationen har
också betydelse för torktider och härdning.
Utomhus
Utomhus finns vanligtvis inga ventilationsproblem. Hård blåst får
lösningsmedlet att avdunsta snabbare varvid färgen kan vara svår
att stryka ut.

Borttagning av gammal färg

Gammal färg och bottenfärg kan vara svår att avlägsna. Arbetet
underlättas om du använder färgborttagare.
Det är enkelt att avlägsna gammal färg med PAINT
STRIPPER, som är ett effektivt lösningsmedelsbaserat färgborttagningsmedel, för användning på de
flesta målade ytor samt silicon. Applicera PAINT
STRIPPER med pensel eller rulle på bottenfärg,
enkomponentsfärger och låt medlet verka ca
15-30 minuter tills dess att färgen lösts upp. För
att avlägsna epoxi eller siliconfärger skall PAINT
STRIPPER verka upp till 30 minuter och det rekommenderas att täcka ytan med plast för att motverka avdunstning. Skrapa bort den gamla färgen
och rengör med varmt vatten och BOAT SHAMPOO. 
Är färgen gammal eller färglagren tjocka kan det vara nödvändigt att
upprepa behandlingen. 
PAINT STRIPPER 99540 kan skada olika plaster. Testa alltid på liten
yta innan användning.
Gammal färg kan självklart brännas, skrapas eller slipas bort men
det kräver mycket arbete. Det kan också uppstå skador på den
aktuella ytan. Tänk på att det kan bli fula märken i ett träskrov som
bränns rent från färg, hur försiktig du än är.

2.5l
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Tvättning och avfettning
Vid all målning är noggrann förbehandling mycket viktig för ett lyckat
resultat. Alla ytor måste vara rena från alla typer av föroreningar för
att bli ett bra fäste för ny färg.

Rengöring före målning
YACHT CLEANER
YACHT CLEANER är ett effektivt, vattenlösligt avfettningsmedel, som löser upp fett och olja och rengör
smutsiga ytor. Kan spädas med hälften färskvatten vid
allmän rengöring. Kan även användas som penseltvätt
och för avfettning av motorer. Tvätta alla ytor och
skölj rikligt med färskvatten. Rekommenderas inte på
renskrapat eller obehandlat trä, som gärna vill suga åt
sig vatten.

DEGREASER

1l

DEGREASER är ett effektivt rengörings- och avfettningsmedel mot olja, vax och släppmedel. Kan inte spädas
med vatten. DEGREASER får endast användas i väl
ventilerade utrymmen. Tvätta och torka av ytorna med
polerduk, trassel eller rena trasor och byt ofta. 
Du kan själv enkelt testa om ytan är absolut ren och
avfettad. Om sköljvattnet sprider sig jämnt över ytan
är den ren från fett. Om vattnet däremot bildar droppar
behövs ytterligare tvättning. 
DEGREASER får inte användas i närheten av öppen eld eller på heta
ytor, då giftig gas kan utvecklas, och inte heller på plastrutor. Använd
gummihandskar och skyddsglasögon vid arbetet.

750ml

BOAT SHAMPOO
BOAT SHAMPOO är ett lösningsmedelsfritt, biologiskt
nedbrytbart rengöringsmedel för den ”dagliga” skötseln
av gelcoat och målade eller fernissade ytor liksom kapell och presenningar. BOAT SHAMPOO är koncentrerat
och kan spädas med vatten 1:10. Rengör med en mjuk
borste eller trasa. Späd mindre om nedsmutsningen
är kraftig. Låt gärna medlet verka i ett par minuter före
avtorkning.
1l
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Slipning
För bästa resultat måste ytor som skall målas eller fernissas vara
torra, rena, fettfria och mattslipade för att ge bra vidhäftning.

Torrslipning
När gammal färg och spackel skall slipas
bort är det bäst att torrslipa (undantag dock för bottenfärg som alltid bör
våtslipas). Det ger den nya färgen bättre
vidhäftning. Nackdelen vid torrslipning är
dammet, som är en hälsorisk. Skyddsmask med dammfilter bör användas. 
Torrslippapper finns i olika kornstorlekar,
antingen på ark eller på rulle. Använd
gärna en slipkork för bästa resultat.

Våtslipning
Bottenfärg skall alltid våtslipas eftersom detta slipdamm innehåller
hälsovådliga ämnen. Vid våtslipning slipper du problemet med damm. 
Metoden är effektiv genom att slippappret inte slaggar igen så lätt d v
s under förutsättning att du håller pappret/ytan flödande våt. Våtslippapper finns i olika kornstorlekar på ark. Använd gärna en slipkork
för bästa och jämnaste resultat. Det går också bra att använda en
slipsvamp för borttagning av gammal färg. Den kan användas vid
såväl våt- som torrslipning. 
I Sverige innebär miljöbestämmelserna, att gammal bottenfärg måste
samlas in och deponeras korrekt. När du tar bort bottenfärg bör du
ha brett ut en skyddsplast under båten som samlar upp färgskrapet. 
Genom att lämna in färgresterna till närmsta miljöstation skonar du
miljön.
Välj rätt kornstorlek på slippappret med hjälp av nedanstående tabell:

Slipning av
2-komp. spackel
Gelcoat, före grund- och bottenfärg
Tidigare målade ytor
Glasfiber, före grundning
Lackfärg eller fernissa
Hård bottenfärg
Målad gelcoat

Torrslippapper
60-100
150
150-180
220
220
240-600
80-120

Våtslippapper
80-120
180
180-240
240
240
400-1200
120

Före målning

Det finns många olika typer av slipmaskiner.

Bandslip
Bandslip är mycket effektiv på plana ytor.

Planslip
Planslip eller excenterslip är också bra för
nedslipning av målade ytor om du väljer
slippapper med lämplig kornstorlek. Med
anpassat slippapper kan den även användas för mattering.

Vinkelslip
Vinkelslip med olika sliprondeller är
lämplig för stålskrov. Vid slipning med
maskiner på trä eller plast är det svårt
att undvika att ytan skåras, varför du bör
överväga att överlåta just det jobbet till en
firma med rätt utrustning.

Blästring
Sandblästring är ett alternativ vid mekanisk
rengöring, torr eller med tillsats av vatten, till den
renhetsgrad som det aktuella färgsystemet kräver. 
De flesta föredrar torr sandblästring.

➜ TIPS
■

■

■

■

Slipning av plywood eller fanerade ytor kräver känsligt handlag så att de
tunna träskikten inte skadas.
Även varmluftspistol måste användas försiktigt, förslagsvis med låg temperatur.
Borrmaskin och vinkelslipar skall helst enbart användas till riktigt grov
slipning eftersom de kan lämna fula spår efter sig.
Slipkorn, sand och slurry används för snabb bortslipning av gammal färg
men är en så svår procedur att den helst bör utföras av fackman. I gengäld
får du en perfekt ren yta att måla ny färg på. Om du ändå vill göra jobbet
själv finns det speciella högtrycksaggregat att hyra.

Före målning

Slipverktyg
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Skikttjocklek
Färglagrets tjocklek mäts i mikron (1000-dels millimeter, benämns
också ofta som my). Tjockleken på det våta färglagret, eller filmen,
kan mätas med en speciell våtfilmsmätare. All färg har en rekommenderad våtfilmstjocklek, säg 100 my. När den torkat är tjockleken
50 my. Med få undantag är den torkade filmens tjocklek på HEMPELs
produkter mellan 30 och 65 my beroende på produkt. Detta är mycket
noga utprovat. Genom att måla på för mycket färg riskerar du att
färgen rinner eller rynkar sig. 
HIGH PROTECT är en lösningsmedelsfri
epoxifärg, vilket innebär att den våta
filmen är lika tjock som den torkade.
För att hjälpa dig att beräkna färgåtgången
är samtliga produkter specificerade med
sträckförmåga per burk, d. v. s. hur stor
yta varje burk täcker. Färgens filmtjocklek
beror på följande:
■

■

■

■

■

Ytans struktur – en rå, ruggad yta suger
mer än en blank, jämnare.
Ytans struktur – alla slags ytor absorberar mer eller mindre färg.
Temperatur – vid kall väderlek stelnar
färgen och är därför svårare att stryka
ut.
Mängden lösningsmedel – påverkar både det torkade skiktets
tjocklek och ytan färgen räcker till. 
Målningsmetod – i nedanstående tabell kan du se ungefär hur
mycket våt färg du får på ytan med olika målningsverktyg, allt mätt
i my:
Verktyg
Våt
Skumgummirulle *
40-80
Filtrulle *
65-120
Mohairrulle
40-100
Pensel *
70-110
Konventionell spruta
75-150
Lågtrycksspruta
75-150
Högtrycksspruta *
60-500
OBS! High Protect kan målas upp till
100 my med de målningsverktyg, som
utmärkts med *.

Målningsmetoder och verktyg

Använd alltid en pensel av god kvalitet och helst så
bred, som du kan handskas med. Det ger bäst resultat. 
Rengör även nya penslar innan du använder dem, eftersom de kan tappa hår. Tvätta med tvål och ljummet vatten, skölj noga och låt torka. Pensel är lämpligt verktyg
då färgen skall arbetas in ordentligt i underlaget med
kryssande handrörelser. Med rätt handlag kan mycket
gott resultat erhållas.

Tips
■ Arbeta om möjligt snabbt. Tänk på
att alltid stryka lätt sista gången för att
undvika ränder. Tar målningen lång tid kan
det finnas skäl att rengöra penseln en
eller ett par gånger, eftersom även färgen
i penseln börjar torka eller härda.

Målningsrulle
Målningsrulle är ett snabbt, effektivt verktyg för större
ytor, som ger ett utmärkt resultat. Rulle med medellång
lugg är bäst till bottenfärg då det är viktigare med
snabb målning än finish. Högsta finish ger en korthårig
rulle om du rullar de enskilda skikten vinkelrätt mot
varandra.

Tips
■ Före användning av filt- eller bralonrulle: rulla in den
i maskeringstejp samt riv av den igen för att avlägsna
eventuellt löst sittande ludd. 

Målningsmetoder och verktyg

Pensel
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Målardyna
Målardyna kan ge en finish som nästan motsvarar
sprutlackering. Alla slags top coats är lämpliga
att stryka på med målardyna. Istället för att
doppa dynan i färgen bör färgen läggas på dynan
med hjälp av en pensel. Bred inte på för mycket
färg, särskilt inte mot kanterna, så slipper du
kantränder eller rinnande färg. Arbeta hela tiden
i en och samma riktning. Målardyna kan även
användas till efterslätning vid målning med
pensel eller målningsrulle. Efterslätningen skall
göras omedelbart och ger då ett mycket professionellt resultat.

Sprutmålning
Sprutmålning ger alltid det bästa resultatet, men
det kräver en rutinerad hand, låg luftfuktighet, god
ventilation så att lösningsmedlet avlägsnas effektivt och noggrann maskering av de ytor som inte
skall målas. Sprutmålning kräver ansiktsmask. Är
man osäker eller saknar rätt arbetsförhållanden
är det klokt att överlåta arbetet till en fackman.

Välj rätt målningssystem

Det är mycket viktigt att du väljer det system som bäst motsvarar
dina krav. För att undvika dyra misstag bör du ta god tid på dig när du
sätter dig in i de olika valmöjligheterna.
Du bör överväga följande innan du väljer målningssystem:

Tidigare behandlad yta
En 2-komponentsprodukt bör endast användas på ett annat 2-komponents färgsystem. 
En 1-komponentsprodukt kan däremot
användas på både 2- och 1-komponents
färgsystem. Om du vill byta från ett 1-komponents till ett 2-komponents färgsystem,
ska det gamla 1-komponentssystemet
avlägsnas först för att undvika att de inte
”passar ihop”.

Konstruktion och flexibilitet
Generellt sätt bör 2-komponents färgsystem
endast användas på ytskikt som inte rör
sig. Man bör inte använda en 2-komponentsprodukt på kravell- eller klinkbyggda
träskrov, som är flexibla konstruktioner. Här
bör man använda ett mer flexibelt 1-komponents färgsystem.

Arbeta noggrant
Ett 2-komponents färgsystem ska blandas grundligt före användning
och sedan appliceras på samma sätt som ett 1-komponents färgsystem. Det är dock viktigt att vara observant på temperaturförhållanden
och övermålningsintervall. 

Användning och hållbarhet
Vad ska det behandlade ytskiktet utsättas för?
Ett 2-komponents färgsystem är betydligt mer motståndskraftigt mot
slitage än ett 1-komponents.

Livslängd
Ett 2-komponents färgsystem håller i allmänhet dubbelt så länge som
ett 1-komponents.

Välj rätt målningssystem

För de flesta tillfällen har Hempel två typer av målningssystem att
välja mellan – 1-komponents och 2-komponents färgsystem.
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Målningsråd
Förbehandling
■
■

■
■
■

Rengör och/eller avfetta ytan innan målning.
Slipa med sandpapper nr. 80-180 våt eller torrslipning, efterskölj rikligt med
färskvatten.
När ytan är torr skall den vara matt.
Spackla eventuella repor över/under vattenlinjen med Epoxy Filler.
Avlägsna slipdammet med en fuktig svamp och låt torka.

Tips vid målning av glasfiberbåt
■
■

■

■

■

■

■

Förbehandling är alltid nyckeln till ett bra resultat.
Läs alltid bruksanvisningen noggrant, läs eventuellt Produkt Datablad som
kan laddas ner på www.hempel.se
Färgen omröres noggrant innan målning. Var noggrann med att avlägsna
slipdamm innan målning.
Häll gärna färgen i en mindre burk när du arbetar. Därigenom kan du sätta på
locket på originalburken så att den håller längre.
Det är ofta enklare att måla om man är 2 personer. En stryker ut färgen och
den andre efterslätar.
För att kontrollera att allt släppmedel och formvax är borta kan en blomsterspruta fylld med vatten användas. Så länge vattnet pärlar sig finns släppmedel eller formvax kvar på ytan.
Avlägsna maskeringstejpen omedelbart efter målning, då det kan vara svårt
att avlägsna den senare, beroende på att det målade färgskiktet kan skadas.

Målningstips
■
■
■
■
■
■
■

Öppna burken försiktigt.
Om du spiller färg bör den torkas upp omedelbart.
Ät eller drick ej i omedelbar närhet av färgen.
Använd lämliga handskar och arbetskläder.
Använd skyddsglasögon
Sörj för god ventilation.
Läs alltid bruksanvisningen noggrant.

Ytorna som skall målas bör alltid rengöras grundligt och förbehandlas enligt
rekommendation. Om ett existerande färgsystem skall övermålas, skall det
undersökas om den nya färgen är förenlig med den gamla. Följ de relevanta
scheman i efterföljande avsnitt.

Målning och specifikationer

15

Glasfiberbåtar tillverkas av polesterharts armerat med hackad eller vävd glasfiber. När hartset härdat blir resultatet ett laminat som är både starkt och stabilt.
Både 1-komponents och 2-komponents färgsystem kan målas om vid eventuella
skador, changering eller stort slitage. Hur lång tid som kan beräknas förflyta
innan det är dags för underhållsmålning varierar från båt till båt, beroende på
faktorer såsom slitage, användning och UV-strålning. Ett bra sätt att behålla
båten i glänsande skick längre är att ge den kontinuerlig vård och omsorg.
➜ TIPS
■

■

Ny gelcoat innehåller en del vaxrester och slipmedel som måste avlägsnas
före målning. De här resterna kan vara mycket motsträviga och i gammal
gelcoat finns troligen fortfarande spår kvar av dem. Det är därför viktigt att
göra en grundlig avfettning för att avlägsna dem.
Gammal gelcoat kan bli porös och behöver särskilt noggrann behandling.

1-komponents färgsystem
Produkt
Antal
skikt
		
Över vattenlinjen
BRILLIANT ENAMEL
2
		
Under vattenlinjen
YACHT PRIMER
1-2
		
Bottenfärg
2

Övermåln.
Sträckförmåga Våt
Torr
Förtunning
intervall
m²/lit
färgfilm färgfilm		
20°C 				
8 tim 	
13,5
– 3 dygn		

75

40

823.

3 tim 	
9,5
100
40
– obegränsat		
se burken				

.
823
808		

2-komponents färgsystem
Produkt
Antal
skikt
		
Över vattenlinjen
LIGHT PRIMER
2
		
POLY BEST över 		
LIGHT PRIMER		
POLY BEST
2
		
Under vattenlinjen
LIGHT PRIMER
4
		
Bottenfärg ö.	
1
LIGHT PRIMER*		
Bottenfärger**

2

Övermåln.
Sträckförmåga Våt
Torr
Förtunning
intervall
m²/lit
färgfilm färgfilm		
20°C 				
4 tim – 	
8,5
120
60
845
30 dygn
4 tim – .
3 dygn					
16 tim – 	
15
75
35
871.
5 dygn		

.

3 tim –  	
30 dygn

8,5

120

60

.

1-2 tim

9,5

100

40

se burken				

845
.
-

808		

Innan sprutmålning, kontakta HEMPELs tekniska avdelning.
* 	 Sedan sista lagret LIGHT PRIMER målats måste målning med bottenfärg påbörjas inom
hjögst två timmar för bästa resultat. 
** 	 Båtar bottenmålade med BASIC bör sjösättas inom 14 dagar, övriga inom en månad.

Målning och specifikationer - glasfiber

Glasfiber
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Målning och specifikationer - metall

Målning av metall

Under bygget (eller reparation) är metallen ofta förbehandlad med
en skyddande shop primer. Detta temporära rostskydd ingår normalt
inte som en del i målningssystemet utan skall avlägsnas innan målningen inleds. Vid osäkerhet kontakta materialleverantören.

➜ TIPS VID MÅLNING AV METALL OCH ALUMINIUM
■

■

■
■

■

■

Förbehandlig görs genom att ytan rengörs noggrant med YACHT CLEANER
eller DEGREASER.
Ren metall måste grundmålas omedelbart efter förbehandling för att undvika
föroreningar, ge maximal vidhäftning samt undgå oxidering innan målningen
påbörjas.
Blästra stål till SA 2½ eller slipa med maskin
Blästra aluminium (med ickemetalliskt blästermedel) eller använd slippapper, kornstorlek 60-160, och slipa till ren metall.
Måla omedelbart därefter ett skikt LIGHT PRIMER förtunnad ca 25% för att
undvika ny oxidering på ytan.
Kontrollera ytans temperatur före målningen då metaller har en tendens att
ofta avvika kraftigt från omgivningens temperatur.

Målning och specifikationer
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Produkt
Antal
Övermåln.
Sträckförmåga
Våt
Torr
skikt
intervall
m²/lit
färgfilm färgfilm
		
20°C 				
Över vattenlinjen
YACHT PRIMER
5-7	 4 tim – 3 dygn
7,6
125
50
YACHT PRIMER före .
8 tim – 5 dygn
				
BRILLIANT ENAMEL		
BRILLIANT ENAMEL
2
8 tim – 3 dygn
14
75
40
Under vattenlinjen
YACHT PRIMER
5-7 3 tim – obegränsat
7,6
125
50
Bottenfärg
2
se burken				

Förtunning

823

823
823
808

Stål - 2-komponents färgsystem
Produkt
Antal
skikt
		
Över vattenlinjen
LIGHT PRIMER*
5
LIGHT PRIMER/POLY BEST		
POLY BEST
2
Under vattenlinjen
LIGHT PRIMER*
5-6
LIGHT PRIMER/bottenfärg		
Bottenfärg
2

Övermåln.
Sträckförmåga
Våt
Torr
intervall
m²/lit
färgfilm färgfilm
20°C 				
4 tim – 30 dygn
8,5
120
60
4 tim – 3 dygn				
16 tim – 5 dygn
15
75
35
3 tim – 30 dygn 	
8,5
120
60
1-2 tim
se burken				

Förtunning

845
871
845
808

* 	 På aluminium bör det första lagret LIGHT PRIMER vara förtunnat 20 % över vattenlinjen och 25 % under
vattenlinjen.
Innan sprutmålning, kontakta HEMPELs tekniska avdelning.

Aluminium - 2-komp färgsystem
Produkt
Antal
skikt
		
Över vattenlinjen
LIGHT PRIMER.
1
förtunnad 25%
LIGHT PRIMER
1-2
POLY BEST
2
Under vattenlinjen
LIGHT PRIMER.
1
förtunnad 25%
LIGHT PRIMER
1-2
LIGHT PRIMER/bottenfärg		
MILLE LIGHT/RACING LIGHT
2

Övermåln.
Sträckförmåga
Våt
Torr
intervall
m²/lit
färgfilm färgfilm
20°C 				

Förtunning

4 tim – 30 dygn

13

80

40

845

4 tim – 30 dygn
16 tim - 5 dygn

8,5
15

120
75

60
35

845
871

4 tim – 30 dygn 	

13

80

40

845

4 tim – 30 dygn
8,5
120
60
1 – 2 tim				
se resp burk				

845
808

Målning och specifikationer - metall

Stål - 1-komponents färgsystem
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Målning och specifikationer

Målning och specifikationer - målning och lackning av trä

Målning av trä

Trä har använts till båtkonstruktioner sedan långt tillbaka - från kanoter till
dagens moderna, snabbgående high-tech motorbåtar. Trä är ett naturligt material
som fortfarande används vid nybyggnad av båtar. Även om en träbåt generellt
kräver mer underhåll än de vanligaste glasfiberbåtarna, finns det knappast något,
som attraherar och fascinerar båtfolk mer än en välvårdad träbåt.

Olika träslag i båtkonstruktioner
Ek
Ett gyllene, tätt träslag som kan kännas
ganska oljigt. Kontakt med järnmetaller kan
orsaka mörk missfärgning av träet samtidigt
som metallen angrips. 
Användningsområden: Bordläggning, spant och
invändig panel.
Mahogny
Rödbrunt hårt träslag som är enkelt att bearbeta och därför ofta används dekorativt. 
Användningsområden: Bordläggning, inredning
och faner.
Teak
Ett gyllenbrunt, mycket hårt träslag, som naturligt är väldigt fett. 
Användningsområden: Beslag, relingslister,
teakdäck och invändig panel.
Ceder
Ljusbrunt hårt träslag med medelhög täthet. 
Användningsområde: Bordläggning och pluggar.

Lärk
Ljusrödbrunt mjukt träslag. 
Användningsområde: Bordläggning.
Marinplywood
Limmade träskivor, ett vattenbeständigt, starkt
och hårt material. 
Användningsområde: Bordläggning mindre
båtar, dingar.
Gran
Ett ljust, enkelt träslag med låg täthet, känsligt
för angrepp. 
Användningsområde: bordläggning i enklare
farkoster.
Furu/oregon pine
Ett lätt, mjukt träslag med medelhög täthet och
hyggliga egenskaper mot angrepp. Kan dock
råka ut för svampsjukdomen blåträ. 
Användningsområden: bordläggning och ibland
däck.

➜ TIPS
■

■

■

■

■

■

Ha med en liten burk med fernissa ombord. Om en mindre skada inträffar
ute till sjöss kan den lagas omedelbart.
Häll över lite fernissa i en annan burk, som du doppar penseln i. Då kan du
ha locket stängt på originalburken och skydda fernissan från avdunstning
och skinnbildning.
Vid målning av trä: avlägsna maskeringstejpen innan fernissan har torkat för
att undvika skador i den torkande lacken.
Bäst tid att fernissa är varma, torra förmiddagar. Kyla förlänger torktiden,
dagg och fukt förstör glansen. Måla aldrig i direkt solljus, som försvårar
utstrykningen eller kan ge synliga penseldrag i lacken. Dessutom förkortas
torktiden onormalt.
Vid all fernissning med 1-komponents lacker kan du inledningsvis grunda
och mätta träet med IMPREG 1 i stället för förtunnad lack.
Tänk bl a på att en sänkning av temperaturen från +20°C till +10°C förlänger torktiderna till de dubbla.

Målning och specifikationer

19

Målning och specifikationer - målning av trä

Trä – 1-komponents färgsystem
Produkt
Antal Övermåln. Sträckförmåga Våt
Torr
Förtunning
skikt intervall
m²/lit
färgfilm färgfilm		
		
20°C 					
Över vattenlinjen
IMPREG 1
mättn.	 3-5 dygn				
FARVOLIN MULTICOAT		
8 tim –
1
12
				
3 dygn
förtunnas 20 %
8 tim – 	
FARVOLIN MULTICOAT
2-3
8,5
100
40
823.
		
3 dygn		
8 tim – 	
.
BRILLANT ENAMEL
2
13,5
75
40
823
		
3 dygn		
Under vattenlinjen
IMPREG 1
mättn.	 3-5 dygn				
YACHT PRIMER 		
3 tim – .
1
9,5
100
40
823
3 dygn
förtunnas 20 %
3 tim - 	
YACHT PRIMER
2-4
9,5
100
40
823.
		 obegränsat		
Bottenfärg

2

se burken				

808

Nytt trä och plywood – 2-komponents färgsystem
Produkt
Antal Övermåln. Sträckförmåga Våt
Torr
Förtunning
skikt intervall
m²/lit
färgfilm färgfilm		
		
20°C 					
Över vattenlinjen
LIGHT PRIMER		
förtunnas 20%
1
LIGHT PRIMER
2
		
LIGHT PRIMER/POLY BEST
1
		
POLY BEST
2
		
Under vattenlinjen
LIGHT PRIMER		
1
förtunnas 20%
LIGHT PRIMER
4
		
LIGHT PRIMER/bottenfärg		
Bottenfärg
2

4 tim – .
30 dygn
13
80
40
845
4 tim – 	
.
8,5
120
60
845
30 dygn
4 tim – .
3 dygn					
16 tim – 	
15
75
35
871*
5 dygn
4 tim – .
13
80
40
845
30 dygn 	
4 tim – 	
.
8,5
120
60
845
30 dygn		
1-2 tim					
se burken				
808

* Innan sprutmålning, kontakta HEMPELs tekniska avdelning.
** OBS! Sista lagret med LIGHT PRIMER får torka högst två timmar före målning med
bottenfärg!

.
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Målning och specifikationer - lackning av trä

Favourite Varnish
Produkt

Antal
skikt
		
FAVOURITE förtunnad .
1
upp till 30 % 	
FAVOURITE förtunnad .
upp till 10 % 	
FAVOURITE

Övermålningsintervall,
tim - dygn min - max
+10°C
+20°C

Sträckförmåga
m²/lit

Tjocklek 		
färgfilm		
våt
torr

Förtun
-ning

12t - 4d

6t - 2d

20

79

30

1

12t - 4d

6t - 2d

18

70

30

823
823

4

12t - 4d

6t - 2d

16

61

30

823

Classic Varnish
Produkt

Antal
skikt
		
CLASSIC förtunnad.
1
upp till 30 % 	
CLASSIC förtunnad .
upp till 10 % 	
CLASSIC

Övermålningsintervall,
tim - dygn min - max
+10°C
+20°C

Sträckförmåga
m²/lit

Tjocklek 		
färgfilm		
våt
torr

Förtun
-ning

16t - 4d

8t - 2d

22

70

30

1

16t - 4d

8t - 2d

20

59

30

823
823

4

16t - 4d

8t - 2d

18

54

30

823

Dura-Gloss Varnish
Produkt

Antal
skikt
		
DURA-GLOSS förtunn .
1
upp till 30 % 	
DURA-GLOSS förtunn .
upp till 10 % 	
DURA-GLOSS

Övermålningsintervall,
tim - dygn min - max
+10°C
+20°C

Sträckförmåga
m²/lit

Tjocklek 		
färgfilm		
våt
torr

Förtun
-ning

12t - 4d

6t - 2d

18

69

25

1

12t - 4d

6t - 2d

16

61

25

823
823

4

12t - 4d

6t - 2d

14

56

25

823

Dura-Satin Varnish

– för sidenmatt slutstrykning av inredning, som lackats med DURA-GLOSS
Produkt

Antal
skikt
		
DURA-GLOSS 	
DURA-SATIN
alltid förtunnad 10%

Övermålningsintervall,
tim - dygn min - max
+10°C
+20°C

Sträckförmåga
m²/lit

Tjocklek 		
färgfilm		
våt
torr

Förtun
-ning

5

12t - 4d

6t - 2d				

823

1

12t - 4d

6t - 2d

823

14

56

25

Före lackning med alla 1-komponents fernissor enligt ovanstående specifikation
kan IMPREG 1 användas för grundmålning i stället för förtunnad fernissa.

Diamond Varnish
Produkt
Antal Övermålningsintervall,
SträckTjocklek 		
skikt tim - dygn min - max
förmåga
färgfilm		
		
+10°C
+20°C
m²/lit
våt
torr
DIAMOND förtunnad 	
1
32t - 10d 16t - 5d
16
108
40
upp till 30 % 						
DIAMOND förtunnad 	
1
32t - 10d 16t - 5d
14
91
40
upp till 10 % 							
DIAMOND
4
32t - 10d 16t - 5d
12
83
40
							

Förtun
-ning
871
871

.
.

 	
871

Målning och specifikationer
(Mjukplast - Pioner, Steady etc)

Behandling av dessa båtar har varit ett välkänt problem. Detta beror på materialets beskaffenhet och mjukhet. HEMPEL har löst problemet. Vi rekommenderar
följande:

Under vattenlinjen
■
■
■

■

Tvätta ytan grundligt med DEGREASER
Därefter slipas ytan med våtslippapper, kornstorlek 80, doppad i DEGREASER.
Tvätta bort allt slipdamm med DEGREASER och måla omedelbart 1 skikt SEALER 599.
Efter ½-1 tim då SEALERN fortfarande är klibbig appliceras första skiktet bottenfärg, HARD RACING XTRA eller RACING LIGHT. Måla ytterligare 1 skikt innan
sjösättning.

Över vattenlinjen
■
■

Förbehandling som under vattenlinjen.
Istället för bottenfärg målas 2 skikt POLY BEST.

Behandling av ABS-båtar
(Thermoplast - Terhi)

Behandlas på samma sätt som glasfiberbåtar, men istället för 5 skikt målas 2
skikt SEALER 599. Efter ½-2 tim (vid +20°C) då grundfärgen fortfarande är klibbig
appliceras första skiktet bottenfärg, HARD RACING XTRA eller RACING LIGHT. Måla
ytterligare 1 skikt innan sjösättning.

Målning och specifikationer - Polyetylenbåtar och ABS-båtar

Behandling av Polyetylenbåtar
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Målning och specifikationer - däck och invändiga ytor

Däck och invändiga ytor på skrovet

Den bästa och mest användbara produkten för målning av däcksytor på alla
slags båtar är en slitstark målarfärg med halksäker yta. Den ger hög hållbarhet
och minimerar reflexer från däcket.
➜ TIPS
■

■

■

Förbehandling av skrovliga däcksytor görs antingen med skurborste eller
stålborste för bästa resultat.
Vid iblandning av ANTI-SLIP PEARLS är det klokt att röra i mindre mängder
åt gången tills rekommenderad mängd tillsatts. Ca 160 gram pärlor brukar
vara tillräckligt för 2,5 l färg. Tillsätt inte mer än 80 gram till 750 ml färg.
Målning med rulle ger en jämnare yta än målning med pensel.

Även om den mesta tiden och de största ansträngningarna ägnas skrovets utsida
är det viktigt att inte glömma skrovets invändiga ytor.
➜ TIPS
■
■

■

Se till att det är god ventilation då du avfettar och målar.
Målning med vanlig pensel är normalt enklare och snabbare, speciellt på
ojämna ytor på skotten.
Är skotten mycket smutsiga kan det vara behändigare att använda YACHT
CLEANER framför DEGREASER vid rengöringen.

FARVOLIN MULTICOAT

750ml

FARVOLIN MULTICOAT är en 1-komponents, halvblank täckfärg
med gott skydd mot vatten och oljor. Kan användas både som
grundfärg och täckfärg, speciellt utvändigt på träbåtar, durkar
och i kölsvin. 

Däck och invändiga ytor på skrovet
Antall
Produkt
skikt
FARVOLIN MULTICOAT
till durkar och kölsvin
2-3
FARVOLIN MULTICOAT till däck
2

Övermålningsintervall
10ºC       20ºC
16 t - 10 d
16 t - 10 d

8t-5d
8t-5d

Sträckförmåga m²/l
12
12

Färgfilm
våt          torr
100
100

40
40

Förtunning
823
823

Målning och specifikationer

23

Kölen är antingen tillverkad av stål, gjutjärn, bly eller ibland av en stålfena med
bly som barlast.

Förbehandling av blyköl
Tvätta med högtryckstvätt. Slipa därefter med slippapper, kornstorlek 40-60. Ta bort
dammet med en mjuk borste och följ sedan anvisningarna nedan.

Förbehandling av järn- eller stålköl
Sandblästra eller slipa till blank metall. Ta bort dammet med borste, dammsugare
eller tryckluft. Följ sedan anvisningarna nedan.

Målning av järn-, stål- och blykölar med 1-komponents färgsystem
Produkt
Antal
Övermåln.
Sträckförmåga Våt
Torr
Förtunning
skikt
intervall
m²/lit
färgfilm färgfilm
		
20°C 			
YACHT PRIMER
7-8 3 tim – obegränsat
9,5
100
40
823
Bottenfärg
2
se burken				
808

Målning av järn-, stål- och blykölar med 2-komponents färgsystem
Produkt
Antal
skikt
		
LIGHT PRIMER .
1
förtunnad 25%
LIGHT PRIMER
5-6
		
Bottenfärg
2

Övermåln.
Sträckförmåga
Våt
Torr
intervall
m²/lit
färgfilm färgfilm
20°C 			
4 tim – 30 dygn

8,5

120

60

4 tim – 30 dygn .
1– 2 tim
se burken				

Förtunning

845

808

Målning och specifikationer - kölen

Kölen
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Målning och specifikationer - propellrar, drev och utombordare

Propellrar, drev och utombordare
Brons och aluminium är de material som behöver skyddas noga på dessa ytor. 
Eftersom dessa installationer direkt påverkar framdrivningen och manövreringen av båten är det av yttersta vikt att de underhålls korrekt.
Beroende på den kraftiga vattenströmningen och vattenturbulensen är det svårt
att säga hur lång livslängd en bottenfärg har speciellt på propellrar.

Förbehandling
Rengör noggrant ytorna som skall målas med YACHT CLEANER eller DEGREASER, skölj med färskvatten och låt torka. Slipa därefter ytorna med slippapper, kornstorlek 80-120. Skölj noggrant igen med färskvatten och låt torka
innan målningen utförs enligt korrekt specifikation.
Vi rekommenderar användning av MILLE DRIVE som för enkelthetens skull är
förpackad i en praktisk sprayburk. Det är lämpligt att använda hela innehållet i
burken vid målningen.

Ommålning
Beroende på det kraftiga slitaget på dessa installationer innebär ommålning
oftast fullständigt avlägsnande av gammal färg innan ommålning företas.

Drev, utombordare och propellrar
Produkt

Antal
Övermåln.
Sträckförmåga
Våt
Torr
Förtunning
skikt
intervall
m²/lit
färgfilm färgfilm		
		
20°C 			
LIGHT PRIMER, .
1:a lagret förtunnat 	
4
4 tim - 30 dygn
8,5
120
60
845.
25 % 			
MILLE DRIVE
2
4-8 tim
4-8 tim
75
40		

Master och bom
För rengöring av mast och bom rekommenderar vi ALU GUARD. Det
är en siliconfri olja som ger ett effektivt långtidsskydd. Rengör först
noggrant med YACHT CLEANER och använd därefter regelbundet ALU
GUARD så master m.m skyddas under hela säsongen.

Målning och specifikationer

Det är viktigt att underhålla båtens fernissade och målade ytor, då
det garanterar ytans skydd och gör att båten ser bra ut och behåller sitt värde. Både 2- komponents och 1-komponents färgsystem
kräver ommålning. Hur ofta underhållet sker varierar från båt till båt
beroende på faktorer som befintligt målningssystem, användning,
allmänt slitage, förtöjning och UV-nedbrytning.

Över vattenlinjen
Om det befintliga skiktet är intakt:
■
■

■
■

■
■

Skölj grundligt med färskvatten.
Rengör grundligt med YACHT CLEANER och färskvatten för att avlägsna eventuella föroreningar på
ytan.  
Låt ytan torka helt.
Slipa därefter med slippapper, kornstorlek 180280. 
Skölj med färskvatten och låt torka. 
Applicera lämplig grundfärg vid behov, följt av ett eller två skikt av
vald täckfärg enligt specifikationerna och befintliga förhållanden.

Observera att POLY BEST inte kan målas över BRILLIANT ENAMEL.
På ytor där färgskiktet är skadat kan det bli nödvändigt att spackla
och förbättra med grundfärg före målning med täckfärg.
■

■
■
■

■
■

Avfetta ytan grundligt med YACHT CLEANER eller DEGREASER
(beroende av material).
Slipa ytan med slippapper, kornstorlek 100-240.
Skölj med färskvatten och låt torka.  
Fläckbättra med grundfärg och
utjämna eventuella ojämnheter
med spackelmassa.
Slipa på spacklade ytor.
Stryk på grundfärg och/eller bottenfärg enligt specifikation.

Målning och specifikationer - övermålning

Ommålning av alla ytor
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Målning och specifikationer - övermålning

Under vattenlinjen
Det rekommenderas att ny bottenfärg målas på årligen, så att ett
fullgott skydd finns.
Om befintligt färgskikt är intakt och samma typ av bottenfärg ska
användas:
■

■
■

Tvätta ytan med YACHT CLEANER och färskvatten, avlägsna löst
sittande färg och låt torka.
Stryk på två skikt bottenfärg. 
Se avsnittet om bottenfärger för mer detaljerad
information.

På ytor där färgskiktet är skadat kan det bli nödvändigt att spackla och grundmåla före påstrykning av
grundfärg och bottenfärg:
■
■
■
■
■

■
■

Slipa ytan med slippapper, kornstorlek 100-240.
Tvätta med YACHT CLEANER och färskvatten.
Låt torka.
Fläckbättra med grundfärg och fyll ut med spackelmassa vid behov.  
Slipa spacklade ytor, måla på ytterligare ett skikt grundfärg för att
stänga de spacklade ytorna.
Låt torka helt före påstrykning av grundfärg och bottenfärg.
Börja måla med vidhäftningsprimer enligt lämplig specifikation. Se
avsnittet om bottenmålning för ytterligare upplysningar.  

Om botten ska målas med en annan typ av bottenfärg, se avsnittet
om bottenfärger för närmare information.

Plastpest, "Osmos"

Försöker man slå upp ordet Plastpest i våra vanligaste uppslagsverk så finns
inte ordet, inte ens i Nationalencyklopedin, NE. Om man däremot slår på osmos
får man reda på att det är en vätskas genomträngande av ett membran. I den
svenska båtbranschen har det blivit vanligare att prata om fenomenet som
plastpest i stället för osmos, men det betyder samma sak.

Vad är plastpest?
Plastpest är en process som kan bryta ner glasfiberlaminatet i en plastbåt. Problemet orsakas av en kemisk reaktion mellan vatten och oreagerande föreningar
i laminatet. Plastpest kan uppträda när två vätskor med olika koncentrationer
är åtskilda genom ett halvgenomträngligt membran men strävar efter att uppnå
samma koncentration. 
I båtsammanhang utgör membranet gelcoaten på en plastbåt och vätskan det
omgivande vattnet. Vatten kan alltså sugas in i skrovet. Det uppstår ett osmotiskt
tryck, vilket framkallar blåsbildning i laminatet/gelcoaten. Här upplöser vattnet
de vattenlösliga beståndsdelarna som alltid finns i laminatet. De vattenlösliga
beståndsdelarna består först och främst av koksalt, men även av andra salter. 
Den koncentrerade vattenlösningen i laminatet kan inte tränga igenom laminatet och gelcoaten. Men vattnet strävar efter att tränga in för att förtunna den
koncentrerade vätskan, vars volym i sin tur kan öka. Då uppstår ett övertryck, det
osmotiska trycket, som stiger tills koncentrationsskillnaden är utjämnad – om
man inte förhindrar det.
Ganska säkert får en obehandlad plastbåt med tiden plastpest. Exakt hur lång tid
det tar beror på flera faktorer: vattentyp - sött, bräckt eller salt – vattentemperatur,
tid i vatten, tid på land, och skrovets kvalitet. Man kan nästan räkna med att en
viss mängd fuktighet alltid tränger in i skrovet. Då kan den starta en nedbrytningsprocess i laminatet. Den kemiska reaktionen bildar så småningom bl a ättiksyra
och glykol i skrovet. Eftersom den här osmotiska vätskan har högre molekylvikt än
vatten hindras den från att passera ut igen.

Plastpest, "Osmos"
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gelcoat

Plastpest kan upptäckas tidigt om
man mäter fukthalten i skrovet. 
Innan behandling sätts in, bör
man vara säker på vad som
orsakat problemet. För detta
kan professionell hjälp behövas. 
Då får du också svar på om du
måste avlägsna all gelcoat på det
skadade stället eller kan nöja dig
med en enklare behandling.
Olika stadier av plastpest kan
åtgärdas med produkter från
HEMPEL. Men egentligen skall det
inte behöva hända – om båten är
riktigt behandlad från början. Då
går det till så som det beskrivs på
nästa sida.

HAVSVATTEN

Plastpest kan vara svår att upptäcka i början, men vid bortskrapning av bottenfärg visar den sig som små förhöjningar eller blåsor
speciellt i vattenlinjen. Om man försiktigt sticker hål på blåsorna
med en kniv känner man lukten av ättika.

laminaT

Plastpest, "Osmos"

Upptäckt av plastpest

INSIDA
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Fukt rör sig fritt i
laminatet.

Fukten bryter sönder de vattenlösliga
delarna.

Osmotisk vätska
uppstår. Bildar en
stor fukthalt.

Blåsor uppstår pga
hög fuktkoncentration.

FORKLARING
• Fukt
• Osmosvätska
Fuktens riktning

Plastpest, "Osmos"
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Ny båt
Att förebygga är alltid bättre än att bli tvungen att åtgärda… och det första du
skall göra är att försöka bilda dig en uppfattning om huruvida skrovet är riktigt
konstruerat och byggt. Ju högre kvalitet, desto mindre risk för plastpest, är den
enkla regeln. 
Absolut bästa tid att göra en behandling är som sagt när
båten är helt ny. För att uppnå en absolut tät yta behandlas
skrovet med antingen HIGH PROTECT – en lösningsmedelsfri,
2-komponents epoxigrundfärg, som ger maximalt skydd mot vatteninträngning – eller med LIGHT PRIMER, som också är en bra
2-komponents grundfärg mot plastpest.
2.5l 750ml

Gammal båt
Innan skrovet på en begagnad båt behandlas med epoxigrundfärg är det nödvändigt att först undersöka om laminatet är torrt. Om skrovet innehåller fukt kan det
vara tidigt stadium av plastpest. För detta kan professionell hjälp behövas. Är
laminatet helt torrt kan skrovet grundmålas mot plastpest med antingen LIGHT
PRIMER eller HIGH PROTECT.
HIGH PROTECT förhindrar vattnet att tränga in i skrovet och risker för plastpest
minimeras. HIGH PROTECT kan målas på nytt eller gammalt skrov som är torrt
eller har högst rekommenderad fukthalt. 
HIGH PROTECT är en högviskös lösningsmedelsfri grundfärg av tjockfilmstyp. Den
har dessutom ganska lång brukstid. Den kan även övermålas väldigt snabbt. 
Övermålningsintervallerna är dessutom mycket långa (se tabell)
Förbehandling
Nyckeln till ett bra slutresultat är noggrann förbehandling, vilket alltså är väl
investerad tid.

Nytt skrov
Det nya skrovet avfettas grundligt med YACHT CLEANER, om du har tillgång till
färskvatten, eller med DEGREASER för att avlägsna allt formvax och släppmedel
från skrovet. Därefter slipas skrovet med slippapper, kornstorlek 60-80. Skölj efteråt rikligt med färskvatten. Alternativt kan du välja lätt sandblästring. När skrovet
har torkat skall gelcoaten vara matt.

Plastpest, "Osmos"

Skydd mot plastpest
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Begagnad båt
Ta bort all gammal färg med antingen färgskrapa, PAINT STRIPPER eller
blästring. Blästring är en mycket snabb och effektiv metod för att avlägsna
gammal färg samtidigt som den ger ny färg god vidhäftning till gelcoaten. 
Vilken metod som än används skall gelcoaten vara absolut torr och matt för
att säkra god vidhäftning för kommande färgsystem. Inspektera skrovet noga
och spackla eventuellt skador och krackeleringar med EPOXY FILLER efter att
ha grundmålat en gång med HIGH PROTECT. 

Applicering
Härdaren skall omröras grundligt före blandningen med basen. Omrörning i
basen skall ske tills en helt enhetlig kulör uppnås. Samtidigt startar den kemiska reaktionen. Blanda endast till den mängd färg som går åt för att måla
under en halvtimme. Ju högre temperatur, desto kortare brukstid och torktid. 
HIGH PROTECT appliceras bäst med en filtrulle (superglattrulle). 
Försök att applicera färgen i minst 100 my i varje skikt. Kontrollera färgskiktet
antingen med en våtfilmsmätare eller en beräkning av det antal kvadratmeter
som skall målas. (1 liter HIGH PROTECT räcker till 10 m² vid 100 my).
Lägsta målningstemperatur på HIGH PROTECT är +10°C. Under målning kan
produkten vara känslig för hög lufttuktighet, varför det kan vara idé att måla
under en presenning. 
OBS! HIGH PROTECT skall aldrig spädas.

Härdning
HIGH PROTECT är klibbfri efter 6-8 timmar. Övermålningsintervallet mellan
skikten vid +20°C är minimum 8 timmar, maximalt 5 dagar. Under +10°C
avstannar den kemiska reaktionen, men den återupptas igen när temperaturen stiger. Inträffar temperatursänkning vid härdning skall ytan tvättas med
färskvatten för att säkerställa god vidhäftning.
Planera arbetet så att du inte behöver slipa mellan skikten. Sjösättning kan
tidigast ske efter 14 dagar när HIGH PROTECT är helt uthärdad. Vid +20°C tar
härdningen normalt 7 dygn, men i vårt klimat är det sällan så varmt om våren,
så det säkraste är att räkna med den dubbla tiden.
Om det inte möjligt att måla vid +10°C eller varmare rekommenderas i stället
LIGHT PRIMER som skydd mot plastpest.

Plastpest, "Osmos"
Har du fått fukt eller blåsor i ditt båtskrov rekommenderar HEMPEL att du gör en
plastpestreparation. För att skrovet skall ha en chans att torka ut, måste all gammal färg och gelcoat först avlägsnas på det skadade stället. Därefter behandlas
det med HIGH PROTECT enligt den metod som beskrivs lite längre fram.
Begär hjälp av någon sakkunnig om du är det minsta osäker.

Mätning av fukthalt
Rekommenderad maximal fukthalt i skrovet innan behandling med HIGH PROTECT
inleds:
■ med Tramex Skipper, använd skala 2, skall visa 15 eller lägre.
■ med Sovereign, använd skala A, skall visa 5 eller lägre.

Verktyg
Handverktyg
En kraftig vinkelslip kan användas för bortslipning av färg och gelcoat. Använd grova
skivor. Denna metod är väldigt tidskrävande och mycket dammig. Använd dammfiltermask och en kraftig skyddsoverall.
Våt- eller torrblästring
För att uppnå bra resultat kan man antingen våt- eller torrblästra. Båda sätten
avlägsnar snabbt färg och gelcoat. Den ger också en bra kontroll av skrovets kondition och förbehandlingen av laminatet. Begär professionell hjälp om du känner dig
osäker.
Gelcoathyvel
En annan möjlighet är att använda en
gelcoathyvel för att avlägsna gelcoaten. 
Denna procedur måste följas av antingen
en kraftig slipning med vinkelslip eller
sandblästring för att uppnå god vidhäftning
för epoxigrundfärgen. Även för detta kan du
behöva anlita en professionell person, som
förfogar över rätt verktyg samt har vana vid
arbetet.

Plastpest, "Osmos"
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Förbehandling
Den förbehandlade ytan bör ha ett utseende med en tydlig ytprofil. Att tvätta rikligt med
vatten på det förbehandlade laminatet är ett av de viktigaste stegen i hela reparationsprocessen. Korrekt utförd avlägsnar denna procedur successivt alla skadliga kemiska
föroreningar och nedbrytningsrester från blåsbildningen i laminatet, vilket har en avgörande betydelse för reparationen. 
Tvätta flera gånger antingen med en hetvattentvätt eller med en vanlig högtryckstvätt. 
Skrovet måste sedan få torka ut ordentligt, vilket tar mellan 4 veckor och 3 månader,
innan grundbehandling med HIGH PROTECT kan utföras. Gör gärna en ny mätning av
fuktighetshalten innan du börjar måla.
Dessförinnan måste du emellertid ha grundmålat en gång, spacklat bort repor och
ojämnheter med antingen EPOXY FILLER eller PRO FILLER samt därefter ha slipat upp
en bra yta för den nya färgen.

Målning av HIGH PROTECT
Så snart du har blandat basen med härdaren startar
den kemiska härdningsprocessen. Blanda inte mer
färg än vad som går åt under en halvtimme. Temperaturen påverkar både härdningstid och brukstid, se
tidigare rekommendationer.
Applicera HIGH PROTECT med en filtrulle (superglatt
rulle). Färgen skall målas i minst 100 my tjocklek per
skikt. Tjockleken på den våta färgfilmen kan mätas med våtfilmsmätare. Du kan också
försöka beräkna hur mycket färg som bör gå åt till de antal kvadratmeter som ska
målas. (1 liter HIGH PROTECT sträcker 10 m² vid 100 my).
Lägsta målningstemperatur för HIGH PROTECT är +10°C. Bäst resultat uppnås vid
högre och jämn temperatur och låg luftfuktighet.

Härdning
HIGH PROTECT är klibbfri efter 6-8 timmar. Övermålningsintervallen mellan skikten är
minst 8 timmar och max 5 dagar vid +20°C. Planera målningen ordentligt så att du
slipper slipa mellan skikten. Under +10°C avstannar den kemiska reaktionen, men
den sätter igång igen när temperaturen stiger. Inträffar en temperatursänkning under
härdningen måste ytan tvättas med färskvatten för att säkerställa god vidhäftning.
Fullständig uthärdning på HIGH PROTECT är för säkerhets skull ungefär 14 dagar. 
Sjösättning kan inte ske snabbare om du inte vill äventyra slutresultatet.

Plastpest, "Osmos"
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Produkt

Antal
skikt
		
EPOXY FILLER.
eller PRO FILLER		
rengöring
.
2-3
HIGH PROTECT
rengöring
.
1
YACHT PRIMER
Bottenfärg
2

Övermåln.
Sträckförmåga
Våt
Torr
intervall
m²/lit
färgfilm färgfilm
20°C 				

Förtunning

8 tim – 24 tim				

845

8 tim – 5 dygn

4,2

120

120

845

8 tim – 12 tim 	

9,5

100

40

823

se burken				

808

OBS! Om max övermålningsintervall överskrids, slipa ytan lätt och skölj rikligt med
färskvatten innan du fortsätter.
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Plastpestreparation
Produkt

Antal
skikt
		
HIGH PROTECT
1
8
EPOXY FILLER.
1
8
eller PRO FILLER
HIGH PROTECT
6
8
YACHT PRIMER överm..
8
på HIGH PROTECT		
YACHT PRIMER 	
1
Bottenfärg
2
* Endast för rengöring av verktyg!

Övermåln.
Sträckförmåga
Våt
Torr
intervall
m²/lit
färgfilm färgfilm
20°C 				
tim – 5 dygn
6,6
150
150

Förtunning
845*

tim – 24 tim				

845*

tim – 5 dygn 	

100

845*

tim – 12 tim
				
3 tim – 	
9,5
100
40
se burken				

823
808

10

100

OBS! Om max övermålningsintervall överskrids mattslipas ytan och tvättas med
färskvatten innan målningen fortsätts.

Plastpest, "Osmos"
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➜ TIPS angående plastpest
■

Bäst resultat uppnås med HIGH PROTECT med en temperatur runt + 15-20°C.

■

Försök att alltid ha färgburken stående inomhus innan du målar för att den
skall få rätt brukstemperatur.

■

Använd alltid en bra vattenlinjetejp. Ta bort tejpen så fort du är klar med
målningen, annars riskerar du att skada i den torkande färgen.

■

HIGH PROTECT finns i två kulörer, crème och grå. Måla det första skiktet grått
och det andra med crème osv. Då ser du lättare att du får full täckning och
jämnare färgskikt.

■

Både härdaren och basen skall röras om väl innan de blandas. Blanda bas
och härdare och rör om väl tills en helt enhetlig kulör uppnås.

■

Förtunna aldrig HIGH PROTECT.

■

Både noggrann förbehandling och de rekommenderade övermålningstiderna
är nycklar till ett lyckat slutresultat – en plastskrov utan plastpest.
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Grundfärg
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Efter tvättning och avfettning är det viktigt att välja rätt grundfärg, som både skall
skydda båtens konstruktion och utgöra underlag för övrig målning samt lägga
grunden till den slutliga finishen.

Yacht Primer

2.5l

750ml

Yacht Primer är en aluminiumpigmenterad, snabbtorkande
grundfärg och spärrskiktsprimer. En utmärkt grundfärg,
som ger ett bra spärrskikt med god vattenbeständighet och
vidhäftningsförmåga på trä, stål samt i kölsvin. Används
både över och under vattenlinjen. Stryks med fördel även på
grundmålning som gjorts med HIGH PROTECT.
Förtunning med THINNER 823 (färgspruta THINNER 808)

Light Primer

2.25 l 750ml 375ml

En slitstark 2-komponents epoxigrundfärg för glasfiber, stål,
plywood och aluminium. Ger ett utmärkt skydd både över och
under vattenlinjen – ett vattentätt sätt att grunda, helt enkelt. 
Mycket motståndskraftig mot vatteninträngning och minskar
därigenom risken för plastpest i glasfiber. Finns i två kulörer.
Förtunning med THINNER 845.

Tips
■ Använd två olika kulörer när du målar de olika lagren så kan
du direkt se, att skrovet får ett ordentligt grundskydd.

Grundfärg

Det är viktigt att göra ett korrekt förarbete dels för att öka hållbarheten på din
båts yta, dels för att skapa en bra yta för kommande målning samt att skapa ett
förbättrat slutresultat.
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Grundfärg

HIGH PROTECT

2.5l

750ml

En professionell lösningsmedelsfri, 2-komponents
epoxigrundfärg av högsta kvalitet, som skyddar effektivt
mot plastpest i glasfiberskrov. Ett måste vid reparation om olyckan ändå skulle vara framme. Kräver hög
arbetstemperatur men kan målas inomhus eftersom
färgen inte innehåller lösningsmedel. Ytan som skall
målas måste vara rufft slipad för bästa vidhäftning. 
Finns i två kulörer. Rengöring med THINNER 845.

Tips
■ Måla även HIGH PROTECT omväxlande med två olika
kulörer så kan du enkelt se, att skrovet blir väl skyddat
mot vatteninträngning.

SEALER 599

750ml

En 2-komponents tunnflytande färglös epoxilack för
säker försegling av träytor, plywood och ferrocement. 
Får inte målas på gelcoat. Kan användas både över och
under vattenlinjen.
Förtunning med THINNER 845.

SEATECH PRIMER

2.25 l

En vattenbaserad, tät 2-komponents grundfärg i epoxiutförande för grundning av glasfiber, stål, aluminium
samt plywood över och under vattenlinjen. Används
även som vidhäftningsprimer för DECOLAY.
Förtunning med vatten.

Spackling och slipning

Spackling
Spackel används för att utjämna ojämnheter
och repor på ytan. Börja inte spackla förrän
du strukit minst ett lager med grundfärg. 
Man kan även bygga upp andra profiler med
spackel, exempelvis ny kölprofil. Spackel
kan antingen läggas på med en kittkniv
eller en japanspackel. Stora ytor spacklas
bäst med en bredspackel; det ger jämna,
fina ytor. Var noggrann med att använda rätt
typ av spackelmassa och inte för mycket
på en gång, vilket medför onödigt mycket
slipning efter härdningen. Spackla hellre flera tunna lager; resultatet
blir då jämnare och bättre. Större skador måste spacklas flera gånger
om resultatet skall bli bra. Små sprickor i gelcoat kan behöva vidgas
något för att spacklet skall fästa ordentligt. Hur jämn och slät du än
lyckats få ytan måste den ändå slipas för att säkra vidhäftningen för
kommande grundfärg.

Slipning
Sedan spacklet utjämnats och hårdnat kan slipning utföras. Slipa runt
spacklingen till en jämn och snygg yta och därefter måste slipdammet
avlägsnas.

Mindre skador
Mindre skador och ojämnheter handslipas eller handpoleras med
slipkork för att återskapa den jämna ytan. 

Större skador
Då ett nytt ytskikt skall byggas upp vid större skador kan valet av
verktyg vara avgörande för ett lyckat resultat. Lagningen kräver gott
handlag, eftersom det kan bli nödvändigt att använda kraftfulla excenterslipar, planslipar eller andra specialverktyg både före och efter
jobbet. Är du osäker på hur maskinerna används för ett bra resultat
bör du överväga att göra jobbet för hand.

Spackling och slipning

Regelbunden rengöring och polering av båtens ytor håller den
vacker år efter år. Ytor som ändå gulnat, missfärgats eller repats av
tidens tand kan dock återfå sin ursprungliga lyster. Spackling och
slipning är då två nödvändiga steg.
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Spackling och slipning

Spackling och slipning

UNI FILLER

350g

Används till mindre skador. Det är ett alkydspackel i tub
för reparation av trä och metall över vattenlinjen. Krymper
något när det hårdnar och därför kan det finnas skäl att
spackla två gånger före slipning. Tuben innehåller 350
gram.

EPOXY FILLER

1l

130ml

Lättslipat 2-komponents, epoxibaserat spackel för
användning över och under vattenlinjen på glasfiber,
plywood, stål och aluminium.
Finns i 1 kg förpackning eller 130 ml tub.

Lackfärger
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BRILLIANT ENAMEL

2.5l

750ml

BRILLIANT ENAMEL målad på en grundfärg är ett nytt
kraftfullt 1-komponents system för marin miljö. BRILLIANT
ENAMEL är en högblank lackfärg med hög opacitet (täthet)
och klara kulörer. Den har utmärkt strykbarhet, utbredning,
glans och kulörbeständighet. Används över vattenlinjen. 
Finns i nio kulörer. Förtunnas med THINNER 823.

POLY BEST och LIGHT PRIMER

750ml

POLY BEST och LIGHT PRIMER är ett 2-komponents
polyuretan- och epoxisystem som ger högblank finish med
långlivad glans- och kulörbeständighet och slitstyrka. POLY
BEST är lätt att applicera och man uppnår enkelt mycket
goda resultat. LIGHT PRIMER är en vältäckande grundfärg,
som ger ett utmärkt skyddande underlag före målning med
POLY BEST. Temperaturen vid målning bör vara minst +
10°C. Finns i elva kulörer. Förtunnas alltid med minst 10%
THINNER 871 (penselmålning).

FARVOLIN MULTICOAT

750ml

FARVOLIN MULTICOAT är en 1-komponents, halvblank täckfärg med gott skydd mot vatten och oljor. Kan användas
både som grundfärg och täckfärg, speciellt utvändigt på
träbåtar, durkar och i kölsvin.

DECOLAY

1l

DECOLAY är en flexibel, hård gummibaserad plastmassa,
slitstark och speciellt lämplig för däck på grundmålade
glasfiberbåtar samt trädäck, ståldäck eller däck med duk
som ett vattentätt, halkskyddande skikt. Finns i två kulörer:
vit och grå. Förtunnas med vatten. 

Lackfärger

Färg är till för att både förbättra och skydda ytan ytterliggare. Det finns två
olika typer av lackfärger som du kan använda för att måla båten, antingen
med en helt nyutvecklad 1-komponents båtlackfärg, BRILLIANT ENAMEL,
eller ett 2-komponents system, polyuretanbaserad POLY BEST.
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Fernissa ger trä ett skyddande, bevarande ytskikt mot nedbrytande
element, speciellt bevaras träets skönhet i ådring och struktur. Alla
HEMPELs fernissor har förstärkts med ett effektivt UV-filter.

FAVOURITE
VARNISH
■
■
■
■
■

Lättapplicerad
Traditionell
Snabbtorkande
Fyllig
Slitstark

En 1-komponents fyllig, flexibel och
högblank alkydbaserad fernissa av
traditionellt slag och till fördelaktigt pris. Enkel att stryka på och
snabbtorkande. Ger en slitstark, tålig
yta. Används för lackning av trä över
vattenlinjen som rör sig, t ex fribord
och master. Förtunnas med THINNER
823.
2.5l

750ml 375ml

2.5l

750ml 375ml

CLASSIC VARNISH En traditionell 1-komponents
■

■
■
■

En traditionell
utomhuslack
med kinesisk olja
Flytter ut fint
Fyllig
Högblank

utomhuslack med kinesisk olja för
bästa tänkbara resultat. För hängivna
träbåtsägare, som gärna satsar både
tid och pengar på sin ögonsten, samt
ägare av glasfiberbåtar med mycket
trä utvändigt i t ex sittbrunnen. Enkel
att arbeta med, flyter ut fint och ger
en flexibel, tålig yta som behåller
finishen länge. Förtunnas med THINNER 823. 

Fernissa
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DURA-GLOSS
VARNISH
■
■

■

Snabbtorkande
Lämplig för inomoch utombords för
kraftig nötning
Ger en slitstark och
högblank yta

DURA-SATIN
VARNISH
■
■

■

Snabbtorkande
Mycket motståndskraftig
Ger en sidenmatt 	
finish

En snabbtorkande, 1-komponents, uretanbaserad alkydfernissa, som ger en högblank,
mycket motståndskraftig yta
mot nötning, saltvatten,
solljus, rengöringsmedel och
starka vätskor som t ex alkohol. Används över vattenlinjen,
företrädesvis på inombords
ytor, men ger även trädetaljer
i sittbrunnen perfekt glans
och slitstyrka. Förtunnas med
THINNER 823.

750ml 375ml

Snabbtorkande sidenmatt uretanfernissa byggd på samma
recept som DURA-GLOSS VARNISH, speciellt för slutstrykning av invändiga ytor som
skall ha en sidenmatt yta. 
Förtunnas med THINNER 823.
750ml 375ml

DIAMOND VARNISH En 2-komponents polyuretan■
■
■
■

Extrem beständighet
Lång hållbarhet
Hög UV-beständighet
Den ultimativa
finishen

lack med högsta glans- och
väderbeständighet. Ger en hård
slitstark yta på trä som inte rör
sig och är därför speciellt lämplig
på plywood och limmat trä, teak
eller mahogny. En superlack
som tål hög värme, kemikalier
och kraftiga rengöringsmedel. 
Närmast ett måste för ägare
till vackra jollar eller båtar med
högsta klass på inredningen. 
Förtunnas med THINNER 871
(pensel).
750ml
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IMPREG 1

2.5l 750ml

Färglös impregneringsolja för allt slags nytt eller
renskrapat trä över vattenlinjen. Lämpligt skydd och
underlag för slutstrykning med 1-komponents fernissa
eller IMPREG 2. 

IMPREG 2

2.5l

750ml

Ytbehandling istället för fernissa efter mättning med
IMPREG 1 på trä in- och utvändigt. En uretanbaserad
alkydprodukt som vid upprepade strykningar ger en
blank, väderbeständig och slitstark yta. Används enbart
över vattenlinjen.

MAHOGANY COLOUR

375ml

En rödbrunt pigmenterad produkt, som återger sliten
mahogny dess ursprungliga färg och lyster. Stryks på
renslipat trä som sedan fernissas med lämpligt antal
lager av förslagsvis CLASSIC VARNISH. 

BRIDGE OIL

2.5l

HEMPEL’S BRIDGE OIL är en färglös olja baserad på
alkyd och torkande oljor med låg viskositet. Speciellt
utvecklad till behandling av träbryggor. även båt och
badbryggor över vattenlinjen. Skyddar träet mot smuts
och vatten och förlänger bryggans hållbarhet. HEMPEL’S
BRIDGE OIL är tillsatt ett UV-filter för optimal hållbarhet. 
Skall ej användas på tidigare lackerat trä.

NYHET!

Teakprodukter
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TEAK CLEANER

2.5l 750ml

Rengöringspulver och blekningsmedel för effektiv rengöring
som återger teak exempelvis på däck dess ursprungliga,
vackra utseende. Avlägsnar rostfläckar och andra missfärgningar. Förstärkt med oxalsyra. Används före behandling
med TEAK OIL eller TEAK COLOUR RESTORER. 

TEAK OIL

2.5l

750ml

Färglös olja för underhåll av teak. Skyddar träet mot
smuts och vatten och framhäver teakens naturliga lyster.  
Används ovanpå TEAK COLOR RESTORER på områden med
kraftigt slitage

TEAK COLOUR RESTORER

750ml

En ljust brunpigmenterad olja som ger teak en jämn, fin
och gyllenbrun kulör. Skall endast användas på ytor som
inte utsätts för kraftigt slitage. I annat fall måste TEAK
COLOUR RESTORER täckas med ett eller ett par lager
TEAK OIL. 

PROOF 10

300ml

Är en flexibel bitumen-baserat tätningsmedel, som används
till tätning av sprickor på träbåtar under vattenlinjen. Kulör:
svart. Rengöring THINNER 808 eller 823.

TEAK KIT
I det nya TEAK KIT har HEMPEL  samlat allt vad du behöver
för att rengöra och underhålla din båts teakträ. HEMPEL’S
TEAK KIT både skyddar och framhäver teakens naturliga
lyster. Det är inte bara praktisk - det går även snabbt och
lätt att sätta igång. 
Paketet innehåller: TEAK CLEANER (750 g) • TEAK OIL
(750 ml) • Kraftig skurborste • Mjuk pensel

Teakprodukter

Perfekt till båten såväl som till teakmöbler.
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Beväxningen på din båt gör att den går långsammare, ger större
bränsleförbrukning samt slutligen kan den förstöra färgsystemet.
Det finns många teorier om hur man kan förhindra
beväxning. Man brukar vanligtvis tala om tre olika
typer av beväxning på båtar: animaliska organismer och växter, som klänger sig fast, samt slem. 
Smådjur som t ex havstulpaner förökar sig genom
att avge små larvyngel, som svävar fritt i vattnet
och är mycket svåra att avlägsna om de sätter sig
på båtbottnar. Båtar som fått beväxning går sämre
genom vattnet och är svårare att manövrera, det är
väl dokumenterat.
Alla båtar som ligger stilla i vattnet för länge får
beväxning om de inte behandlats med rätt sorts
bottenfärg. Olika vattenkvaliteter, salthalt t ex, och
temperaturer ger upphov till olika typer och arter av
beväxning. Skillnaden kan vara ganska stor även
inom ett begränsat område, ofta p g a utsläpp av föroreningar, tillrinning från åar och vattendrag och vattnets omloppsrörelse. Solsken
och därigenom även skugga från berg, träd eller byggnader som
reducerar solbelysningen kan påverka.
Beväxning byggs upp snabbare i solsken och upptäcks därför först i
vattenlinjen och på rodret. Smuts och föroreningar nära vattenytan kan
i värsta fall blockera bottenfärgens aktiva substanser. Ett bra tips är
emellertid att stryka ett extra lager färg där detta kan inträffa för att
underlätta rengöring under säsongen. 

Bestämmelser för bottenfärger
Som ledande tillverkare har Hempel ett komplett program med effektiva bottenfärger. Olika för Västkusten och Ostkusten i enlighet med
den lagstiftning som finns för användning av bottenfärger på fritidsbåtar. Skillnaden mellan Västerhavet och Östersjön, sjöar och andra sötvattendrag med måttlig beväxning avspeglas även i miljölagstiftningen. 
Så oavsett båttyp och det vatten den skall användas i har Hempel ett
effektivt alternativ.

Det rätta valet
Det är viktigt att välja rätt bottenfärg eller rätt bottenbehandlig. Valet
av behandling beror på båttyp, hastighet, var båten ligger, förtöjningsplats, nuvarande bottenfärg samt befintlig lagstiftning.

Bottenfärg

47

Bottenfärg

Polerande bottenfärg
Den mest använda bottenfärgen är polerande. Denna typ
av färg är delvis upplöslig och har utformats så att de
aktiva ämnena, som stöter bort beväxning, successivt utsöndras samtidigt som bindemedlet upptar vatten. På så
sätt får båten ett gott skydd under hela seglingssäsongen. 
Resterande inaktiva delar avsöndras vid båtens rörelser
i vattnet. Den senaste typen av polerande bottenfärg är
klart effektivare än sina föregångare. Därigenom behöver
bottnen inte slipas vid övermålningen före nästa säsongsstart. En lätt högtryckstvätt eller grundlig tvättning med
mjuk borste och rikligt med färskvatten är i allmänhet tillräcklig.

2.5l

Mjuk bottenfärg
Mjuka bottenfärger bygger på en lång tradition av antifouling och är
prismässigt förmånliga. De beväxningshindrande produkterna i färgen
upplöses samtidigt som huvuddelen av bindemedlet, vilket långsamt
eroderar färgen. När ny färg skall strykas på behövs knappast någon
slipning, bara enkel tvättning med borste och vatten. Notera att det
inte går att måla en hårdare bottenfärg på en mjuk utan mellanliggande skrapning/slipning samt målning med Yacht Primer. 

Hård bottenfärg
Vid utsöndring av de aktiva ämnena i hård bottenfärg sker ingen
upplösning av bindemedlet. Detta blir kvar som ett cellformat skelett. 
Gammal hårdnad bottenfärg av denna typ skall våtslipas före ny
övermålning. En av de största fördelarna är motståndskraften mot
mekaniskt slitage. Idealiska till snabba motorbåtar, båtar som körs
på trailer eller dras upp på land mellan turerna. Den kan också slipas
till extra glatt yta, vilket uppskattas av tävlingsseglare, som vill ha en
absolut slät botten.

Biocidfri bottenfärg
Hempel har utvecklat polerande färger för målning av båtar som används i sjöar och vattendrag samt i stora delar av Östersjön. Färgerna
minimerar risken för beväxning samt är lätta att rengöra. Samtliga
andra bottenfärger kan övermålas med den här typen. Dock krävs en
grundlig tvättning med färskvatten och slipning av ytan.

750ml
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MILLE XTRA

2.5l 750ml

MILLE XTRA är utvecklad för båtägare på Västkusten
med mycket höga krav på skydd mot beväxning. En
polerande, lättarbetad bottenfärg som finns i fyra efterfrågade kulörer. För farter upp till 30 knop.

MILLE WHITE SE

2.5l 750ml

En ovanlig, ny produkt för de båtägare på Västkusten
som vill pröva på att ha en raffinerad vit bottenfärg.

MILLE LIGHT

2.5l 750ml

En biocidfri bottenfärg med miljöprofil för bräckt eller
sött vatten på Ostkusten för farter upp till 35 knop. En
polerande färg som tre av fyra båtägare kan använda
med bra resultat. Lätt att måla på alla slags material,
inklusive andra bottenfärger och aluminium. Finns i sex
omtyckta kulörer.

BASIC

2.5l 750ml

För den som söker efter ett budgetalternativ heter
bottenfärgen BASIC. En mjuk, kopparbaserad och
effektiv färg mot beväxning på plast- och träbåtar
på Västkusten i farter upp till 15 knop. Finns i fyra
omtyckta kulörer. 

Bottenfärg
2.5l 750ml

En hård, kopparbaserad bottenfärg för Västkusten – för
skydd mot beväxning och optimerad fart genom vattnet. 
Enkel att arbeta med, kan dessutom slipas till extra
glatt yta. Fyra moderna kulörer.

RACING LIGHT

2.5l 750ml

En specialkomponerad, hårdare bottenfärg för snabba
segel- och motorbåtar i Östersjön samt i inlandsvatten. 
Innehåller ingen koppar och kan därför även strykas på
aluminium. Finns i fem moderna kulörer.

MILLE DRIVE

500ml

En välkänd och omtyckt specialprodukt med miljöprofil
för skydd på propellrar, drev, trimplan och bogpropellrar. 
Praktiskt förpackad i sprayburk, vilket gör den enkel att
applicera. Finns i Pentagrått och svart.

➜ TIPS
■

■

Följande färger skyddar mot skeppsmask där sådan förekommer: MILLE XTRA,
BASIC, HARD RACING XTRA.
Samtliga bottenfärger förtunnas med THINNER 808.

Bottenfärg

HARD RACING XTRA
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Färgåtgång, två skikt bottenfärg påfört med rulle (ca 100 my)
Båttyp

6m
20fots

7.5m
25fots

8.5m
28fots
1x

Fenkölad

Långkölad

2.5 l

2x

3x

750ml

1.5 l

2.25 l

2.5 l

1x

1x

1x

2.5 l

1x

2.5 l
Motorbåt

2.5 l

2x

750ml

3.25 l

4l

1x

1x

3x

2.5 l

1x

750ml

750ml

2.25 l

750ml

750ml

2.5 l

2.5 l

1x

2.5 l

1x

750ml

2.5l

10m
33fots

11.5m
38fots
1x

2.5 l

3x

750ml

13m
43fots
2x

2.5 l

1x

750ml

14.5
48fots
2x

2.5 l

3x

750ml

3.25 l 4.75 l 5.75 l 7.25 l
2x

2.5 l

1x

750ml

2x

2.5 l

3x

750ml

5.75 l 7.25 l
2x

2.5 l

1x

750ml

2x

2.5 l

3x

750ml

3.25 l 5.75 l 7.25 l

3x

2.5 l

2x

750ml

9l
3x

2.5 l

4x

2.5 l

16m
53fots
3x

2.5 l

2x

750ml

9l
5x

2.5 l

1x

750ml

10.75 l 12.5 l
4x

5x

2.5 l

2.5 l

10 l

12.5 l

2x

750ml

9l

Eftersom skrovformer varierar från båt till båt kan ovanstående siffror vara inexakta från fall till fall.

Bottenfärg
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Som regel är de flesta bottenfärger kompatibla och kan övermålas, men du bör vara
uppmärksam på följande:
Ytans beskaffenhet skall vara god – t.ex fri från smuts och löst sittande färg.
En hård (ej polerande) bottenfärg efterlämnar ett bindemedelsskikt efter säsongens
användning. Innan ett nytt skikt appliceras skall ytan slipas för att uppnå god vidhäftning för nästa skikt.

➜ TIPS
■

■

■

■

■

■

Om du vill byta bottenfärg, kontrollera då först vad som tidigare är målat på
båten och se efter i tabellen hur mycket färg som går åt. Ytan som skall målas
måste dock rengöras och eventuellt slipas före målning. Är du osäker vilken
typ av färg som använts tidigare eller om båten målats med en mjuk bottenfärg
måste den slipas ned och täckas med YACHT PRIMER om du vill måla på en
polerande eller en hård bottenfärg istället.
Förvara bottenfärger inomhus före målning så att den får rätt temperatur. Bottenfärger är lättare att måla med vid rumstemperatur.
Bottenfärger innehåller tunga pigment, som ibland lägger sig som en bottensats. Rör därför upp färgen före användningen.
Runt vattenlinjen bör du som sagt måla ett extra skikt beroende på kraftigare
vattenströmning och eventuell nedsmutsning.
Bottenfärg bör helst inte förtunnas, men kan spädas med maximalt 10 % förtunning, THINNER 808.
Torrslipa aldrig bottenfärg eftersom dammet kan vara giftigt. Notera också
lokala bestämmelser om uppsamling av sliprester!
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Förtunning

Det är viktigt att endast använda den förtunning, som anges i bruksanvisningen. 
Annars finns det risk för att både resultatet och burkinnehållet ödeläggs. Var
uppmärksam på att det kan vara skillnad på vilken förtunning, som skall användas beroende på om färgen skall sprutas eller appliceras med pensel eller rulle.
Färg kan förtunnas för att flöda och absorberas bättre, dock aldrig mer än vad
som anges på burken. Då äventyras produktens effekt. När färgen förtunnas
sträcker den längre, täcker en större yta. Vid varm väderlek är färg lättare att
stryka ut. Har färgen förtunnats blir den torkade färgfilmen tunnare. Det kan
därför bli nödvändigt att stryka på ett extra skikt för att uppnå rätt skikttjocklek.
OBS 2-komponents produkter kan endast förtunnas sedan färgbas och härdare
har blandats.
Thinner
823
871
808
845
FAVOURITE VARNISH
PRS				
CLASSIC VARNISH
PRS				
DURA-GLOSS VARNISH
PRS				
DURA-SATIN VARNISH
PRS				
YACHT PRIMER
PR		
S		
BRILLIANT ENAMEL
PRS				
FARVOLIN
PRS				
IMPREG 1
P				
IMPREG 2
PRS				
POLY BEST		
PR			
DIAMOND VARNISH		
PR			
BOTTENFÄRGER			
PR		
LIGHT PRIMER				
PRS
HIGH PROTECT (späds inte)				
Rg
SEALER 599				
P
P=Pensel R=Rulle S=Spruta Rg=Rengöring
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*

* Innan sprutmålning, kontakta HEMPELs tekniska avdelning.

➜ TIPS
■
■

■

Notera att det är förbjudet att spruta på bottenfärger.
Lösningsmedel kan lösa upp plast. Använd därför endast verktyg, som inte
innehåller plast eller som tål lösningsmedlet. Sak samma gäller plastburkar.
Häll inte ut eventuellt överbliven förtunning i avloppet utan använd anvisad
miljöstation.

Båtvård
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Den tid och det arbete du är beredd att lägga ned på det fortlöpande underhållet är till viss del en läggningsfråga men även en ekonomisk. Du bör ha
i minnet, att en välskött båt bättre behåller både sitt reella bruksvärde och
sitt marknadsvärde.
I det följande presenterar vi effektiva och tacksamma båtvårdsprodukter,
som det är en självklarhet och ett nöje för en ledande tillverkare som
Hempel att marknadsföra. Båtvårdsprodukterna är framtagna för att säkerställa båtens värde och för att göra båtsäsongen till en verkligt positiv
upplevelse.
Innan du sjösätter bör du utöver bottenmålning och översyn av övriga installationer förvissa dig om att gelcoat eller lackfärg inte är hårt nedsmutsade eller changerade från föregående säsong. Om så är hittar du garanterat rätt sorts produkter här nedan för att åtgärda eventuella skavanker.

BOAT SHAMPOO

1 liter

Ett neutralt, högkoncentrerat och miljövänligt rengöringsmedel på alla slags starkt nedsmutsade ytor, både
utvändigt och invändigt i båten. Kan spädas 1:10 vid
handtvätt, 1:5 vid högtryckstvätt. Låt medlet verka några
minuter och skölj sedan med rent vatten. Effektivt mot
vax, oljor och släppmedel. Tål inte frost.

YACHT CLEANER

1 liter

Ett vattenspädbart allround rengöringsmedel främst för
användning vid rustning om våren men även kontinuerligt under säsongen för upplösning av fett, olja och
vax över och under vattenlinjen. Används före målning,
lackning och vaxning. Kan spädas 1:50 vid daglig
rengöring, l dl till 5 liter vatten, men mycket mindre när
hårt smutsade ytor skall rengöras. Stryk på blandningen
och låt den verka en kvart. Skölj sedan rikligt med rent
vatten. Tål inte frost.

Båtvård

Alla typer av båtar kräver ett visst underhåll även under själva säsongen
både för funktionens och utseendets skull. Hur pass mycket skötsel båten
kräver beror delvis på den miljö, som den används i. Det marina klimatet är
bevisligen tuffare på Västkusten med det betydligt saltare vattnet och den
större risken för beväxning på båtens undervattensytor.
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GELCOAT CLEANING SPRAY
Sprayen djuprengör gelcoaten och avlägsnar effektivt missfärgningar samt humusbeläggningar i
vattenlinjen. Ytan blöts med färskvatten. GELCOAT
CLEANING SPRAY sprayas på ytan. Låt sitta 10-15
min. och skölj därefter ytan noggrant med färskvatten. Bör ej användas i direkt solljus.
500ml

BOAT RUBBING LIQUID
Finkornigt flytande slip- och polermedel för gelcoat, lackerade och lackade ytor samt metall. Utmärkt medel när du vill utplåna små skrapmärken
och hårt sittande smuts. Innan du polerar ytan
bör den först vara avtvättad med BOAT SHAMPOO
samt sköljd och torr. Arbeta in medlet tills ytan
nästan är torr. Efterpolera med ren, mjuk trasa. 
Kan även användas vid maskinpolering. Innehåller
inte vax eller silikon.
500ml

BOAT RUBBING PASTE
Ett mycket effektivt medel att ta till mot kraftig
nedsmutsning eller repade, matta eller oxiderade
gelcoatytor, målad gelcoat och metall men även
repigt plexiglas. Används i förekommande fall
efter tvättning med BOAT SHAMPOO och sköljning
men före eventuell rengöring med BOAT RUBBING
LIQUID eftersom pastan slipar hårdare och mer
djupgående. Används både för hand och vid
maskinslipning. Stryks på fram och tillbaka, inte i
cirklar, med exempelvis polerduk samt efterpoleras.

750ml

250g

Båtvård
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HIGH GLOSS WAX
Hempels i särklass bästa flytande hårdvax med
PTFE, som ger perfekt glans och ett extra långvarigt skydd, i allmänhet hela båtsäsongen. Extremt
smutsavvisande utan att det innehåller slipmedel
eller silikon. Lättarbetat vax på stora ytor, idealiskt för skyddande av gelcoat och målade ytor
efter rengöring med YACHT CLEANER och BOAT
RUBBING LIQUID samt polering med exempelvis
CUSTOM MARINE POLISH.
500ml

HARD WAX LIQUID
Ett utmärkt flytande vax, som ger gelcoat och
andra ytor mycket hög glans och långvarigt skydd
mot ny nedsmutsning. Avgör själv vad som är
lämplig rengöring med YACHT CLEANER eller BOAT
SHAMPOO, BOAT RUBBING LIQUID eller BOAT
RUBBNING PASTE samt extra rengöring/polering
med CUSTOM MARINE POLISH. Arbeta på stora
ytor, vaxa och putsa efterhand med polerduk. 
Arbeta inte under +5°C eller i starkt solsken.
500ml

CUSTOM MARINE POLISH
HEMPELs klassiska och väl beprövade rengöringspolish och skydd ovanför vattenlinjen på gelcoat,
målade och fernissade ytor samt aluminium. En
effektiv specialpolish som ger rengöring på djupet
och ett högglansigt skydd mot ny nedsmutsning. 
Rengör först med BOAT SHAMPOO eller YACHT
CLEANER om ytorna är kraftigt nedsmutsade. 
Skölj med mycket vatten och låt torka. Stryk
därefter flödigt med CUSTOM MARINE POLISH,
arbeta in medlet och polera slutligen med torr, ren
polerduk. Kan även poleras med maskin. 

500ml
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SAIL CLEANER
Ett lösningsmedelsfritt, alkaliskt tvättmedel för
effektiv rengöring av segel, kapell, sprayhood och
presenningar före impregnering med SPRAYHOOD
PROTECT. Späd SAIL CLEANER upp till 1:20, tvätta
med borste, låt verka 5 min och skölj sedan med
rikligt med vatten. Om medlet skulle lämna vita
flammor efter sig: skölj en gång till med varmt
vatten. Låt torka ordentligt och stryk på impregnering.
1 liter

SPRAYHOOD PROTECT
Ett färglöst, lättflytande impregneringsmedel för
segel, kapell, sprayhood och presenningar, som
ger en vattentät yta. Var noga med att stryka på
medlet överallt. Använd rulle, pensel eller sprutpistol. Skydda ytor som kan misstänkas innehålla
akrylplast. Torktid: minst en och en halv timme. 
Arbeta inte under +5°C eller i starkt solsken. En
burk räcker till ca 8 m². Rengöring av verktyg:
THINNER 808.

2.5l

750ml

Alu Guard
För rengöring och skydd av omålad utrustning av
aluminium, som t ex master och bommar, rekommenderar vi ALU GUARD. Det är en silikon- och
syrafri olja, som effektivt skyddar och ger ett
långtidsverkande skikt. Rengör först noggrant med
YACHT CLEANER, stryk därefter på ALU GUARD
samt därutöver regelbundet några gånger, så
att mast och övrig utrustning är skyddade hela
säsongen.
500ml

Båtvård

I det nya POLISHING SET har HEMPEL samlat allt vad du
behöver för att vårda din glasfiberbåt. Det er inte bara
praktisk - det går även snabbt och lätt att sätta igång. 
Paketet innehåller:
GELCOAT CLEANING SPRAY (1/2 l)
CUSTOM MARINE POLISH (500 ml)
YACHT CLEANER (1 l)
Borste
Tvättsvamp

Båtvård

POLISHING SET
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Hur räknas ytans kvadratmetrar?
Ytor över vattenlinjen

Ytor under vattenlinjen

LWL x (B + D) x 0.85 = Botten
(LOA + B) x (F x 2) = Fribord

LWL x (B + D) x 0.75 = Botten

LOA x B x 0.75 = Däck

LOA = Längd överallt
LWL = Längd vattenlinjen
B = Bredd
D = Djupgående
F = Fribord

Erforderligt antal liter  =

LWL x (B + D) x 0.50 = Botten

Omregningstabel:
1 fot = 0.305 meter
1 meter = 3.28 fot
1 fot² = 0.093 m²
1 m² = 10.763 fot²
1 UK gallon = 4.546 liter
1 liter = 0.22 UK gallons
1 US gallon = 3.785 liter
1 liter = 0.264 US gallons

Total yta
Rekommenderad sträckformåga för relevant färg

Tekniska termer
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Produktnamn

FAVOURITE VARNISH
CLASSIC VARNISH
DURA-GLOSS VARNISH
DURA-SATIN VARNISH
DIAMOND VARNISH
YACHT PRIMER 	
HIGH PROTECT
LIGHT PRIMER
FARVOLIN MULTICOAT
BRILLIANT ENAMEL
POLY BEST
DECOLAY 	
MILLE LIGHT
MILLE XTRA
MILLE WHITE SE
BASIC
RACING LIGHT
HARD RACING XTRA

Täcker
teoretiskt
m²/lit

Normal
torktid
+20°C

16
17
17.6
17.6
12.5
8
5
8
11
13
15
3
13
13
15
13
13
13

6 tim
10 tim
2-3 tim
2-3 tim
6 tim
3 tim
10-12 tim
4 tim
8 tim
5 tim
6 tim
2 tim
4 tim
4 tim
4 tim
4 tim
4 tim
4 tim

Övermålnings
intervall+20°C
min
max
6 tim
8 tim
6 tim
6 tim
16 tim 	
4 tim
8 tim
4 tim
8 tim
8 tim
16 tim
4 tim 	
4 tim
5 tim
5 tim
4 tim
4 tim
4 tim

2 dygn
2 dygn
2 dygn
2 dygn
5 dygn
3 dygn
5 dygn
5 dygn
5 dygn
3 dygn
5 dygn
16 tim.	
-

Förtunning
Pensel

Spruta

823
823
823
823
871
823
aldrig
845
823
823
871
vatten
808
808
808
808
808
808

823
823
823
823
823
aldrig
845
823
823

-

Tekniska termer
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Hälso- och skyddsföreskrifter

Hälso- och skyddsföreskrifter

Hälso- och skyddsföreskrifter

Enligt lag skall samtliga färgprodukter ha detaljerade hälso- och skyddsföreskrifter. För att underlätta innebörden och förstå etiketterna följer nedan en lista på
de mest förekommande varningssymbolerna på Hempels produkter med en kort
förklaring.

Hälsoskadlig
Produkten kan vara hälsoskadlig vid inandning, förtäring eller
hudkontakt. Det finns specificerat vilken av dessa risker som är
aktuell.

Irriterande
Produkten kan orsaka hudirritation.

Frätande
Produkten kan angripa ögonen och huden och kan ge brännskador.

Mycket brandfarligt
Produkten kan i samband med öppen eld eller gnista förorsaka
brand.

Miljöfarlig
Observera att färgskrap och överbliven färg etc skall deponeras i
anvisad miljöstation.

Goda råd att följa
■
■
■

■
■
■
■

Öppna burkarna försiktigt. 
Torka upp eventuellt spill omedelbart. 
Ät och drick inte i omedelbar närhet till förvarad färg eller då målningsarbetet
pågår. 
Använd lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon när så rekommenderas. 
Se till att ventilationen är tillräcklig när du arbetar. 
Om nödvändigt: använd friskluftsmask. 
Läs alltid etiketterna noggrant och vid eventuella oklarheter ber vi dig kontakta
HEMPEL.

Felorsaker
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Orsak

Åtgärd

Apelsinskalseffekt

Förekommer normalt endast då
färg sprutas. Orsakerna kan vara
flera: För lite förtunning, särskilt
vid arbete vid hög yt- och lufttemperatur. För stort sprutavstånd.
För lågt spruttryck. Lämplig
spruttemperatur är +16-20°C.	

Om apelsinskalseffekt uppstått
måste färgskiktet när det torkat först
slipas jämnt. Därefter appliceras ett
nytt skikt.

Avflagning

De vanligaste orsakerna är:
Dåligt rengjorda ytor. Färg fäster
sämre på för blanka ytor. Fuktiga
eller feta ytor. Träytor med för
hög fukthalt. Överskridande av
övermålningsintervall.	

Ytan rengörs noggrant med BOAT
SHAMPOO. Skölj med färskvatten. 
Vid avflagning på gelcoat avfettas
även med DEGREASER SE. Ytan
slipas, dammet avlägsnas och ett
nytt färgskikt stryks på.

Beväxning

Kan bero på överdriven förtunning av bottenfärgen, otillräcklig
omröring eller helt enkelt för lite
bottenfärg (2-3 skikt bör målas
varje år). Målning vid olämpligt
väder: regn, dimma etc kan också
vara orsaken. Färgen kan vara uttorkad p g a för sen sjösättning. 
Starkt förorenat vatten kan också
minska bottenfärgens effektivitet.	

Beväxningen avlägsnas helt. 
Snäckor/havstulpaner skrapas bort
från bottnen. Området efterbehandlas med förtunnad saltsyra eller
avkalkningsmedel.	

Blåsor

Är blåsorna små med stor
spridning är orsaken ofta för
hög fukthalt i träet, eller att
underliggande färg är för mjuk. 
Uppstår ett bestämt mönster i
blåsbildningen – efter årsringarna
– kan orsaken vara utfällning av
hartser eller fukt. Vid målning
med 2-komponent-produkter
kan blåsbildning bero på för
hög luftfuktighet eller för tjockt
färgskikt. Det kan även bero på
att övermålningsintervallet inte
beaktats. På glasfiberskrov under
vattenlinjen kan också blåsor
(osmos), beroende på vatteninträngning uppstå. Om så är fallet
se kapitlet om Plastpest.

Blåsorna skall skrapas bort med
en spackel. Kanterna slipas jämna
och ett lager spackel läggs på ytan. 
Spacklet slipas jämnt med ett grovt
slippapper och ett nytt färgskikt appliceras. Vid eventuell plastpest – se
åtgärder mot plastpest i Båtvårdsguidens specialkapitel sidorna 27-36.

Felorsaker

Fel
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Orsak

Åtgärd

Dålig vidhäftning

Färgskiktet släpper från underlaget i små eller stora bitar. Detta
kan bero på dålig vidhäftning
från början, exempelvis feta ytor,
glatta ytor, dålig slipning mellan
skikten.	

Färgskiktet tas bort med färgborttagare eller slipas bort. Måla ett
nytt skikt lack. Glöm inte ordentlig
avfettning innan lacken målas. Följ
bruksanvisningen på den föreskrivna
lacken.

Gardinbildning

Beror vanligtvis på för tjocka
skikt, olämplig förtunning, för
mycket förtunning eller ovarsam
användning av sprututrustning.	

Om färgskiktet ännu inte torkat kan
gardinbildning eventuellt slätas ut
med pensel och/eller planstrykare. 
Vid sprutmålning skall färgskiktet
först torka, därefter slipas gardinbildningen bort och ett nytt färgskikt
läggs på.	

Glansnedgång

Alla färgytor mister efter hand
något av sin glans. Sker detta
i samband med målningen kan
detta ha orsakats av att målningen skett i t ex fuktig väderlek. 
Tvättning med koncentrerade
alkaliska rengöringsmedel kan
ge glansnedgång. Detta gäller
speciellt oljealkydfärger.	

Om färgskiktet är tillräckligt tjockt
kan glansnedgången återställas
genom polering. Är ytan kraftigt
mattad kan det eventuellt också
vara nödvändigt att rubba ytan före
polering.	

Glansskiftningar

Beror på fuktigt underlag, stora
temperaturskiftningar under torktiden eller otillräcklig ventilation.	

Vidhäftningen till underliggande skikt
är ofta dålig när glansskiftningar
inträffar. Därför skall hela skiktet
avlägsnas antingen kemiskt med
färgborttagare eller genom slipning.	

Krackelering

Krackelering kan uppstå genom målning med hård färg på
underliggande färgskikt som är
mjukare. Krackelering kan även
uppstå vid för korta målningsintervall mellan skikten eller
plötsligt temperaturfall.	

Då färgskiktet krackelerar spricker
det upp. För att komma tillrätta med
problemet skall hela färgskiktet
avlägsnas varefter ett nytt målas som
fungerar ihop med det underliggande.

Felorsaker
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Orsak

Åtgärd

Kritning

Kritning förorsakas i hög grad
av inverkan av solljus men det
behöver inte betyda att skyddseffekten nedsätts. Polerande
bottenfärger kritar ofta då de är
komponerade för att avge vissa
ämnen.	

För att skydda färgfilmen eller
gelcoaten är det en god idé att täcka
båten med en presenning, speciellt
på vintern. Om en bottenmålad jolle
ligger upp och ner på land skall den
också täckas, då bottenfärgen vid
regn annars riskerar att rinna ner och
missfärga friborden. 
Under sommarsäsongen bör gelcoaten skyddas med HIGH GLOSS WAX,
som innehåller UV-filter. En matt yta
kan göras blank igen med antingen
polermedel eller ommålning. 
Bottenmålningen måste under alla
omständligheter förnyas varje år.

Luftblåsor

För kraftigt penselarbete i varmt
väder eller för snabb torkning av
på exempelvis solbelysta ytor.	

Ytan tvättas noggrant med BOAT
SHAMPOO. Eventuellt rengörs också
med Degreaser. Därefter mattslipas
ytan, spacklas och slipas varpå ett
nytt färgskikt målas.

Långsam
torkning

Uppstår som regel vid för låg
arbetstemperatur, om föregående
skikt inte är torrt före övermålning, underlaget är inte helt
avfettat vid målning med 2-komponents färg eller att fel eller för
liten mängd härdare har använts. 
Långsam torkning kan också
bero på otillräcklig ventilation.	

De flesta färgtyper härdar efter hand
även om färgen blandats eller påförts
felaktigt. Om det inte är möjligt att
vänta tills dess kan 1-komponents
alkyd- och uretanfärger sköljas med
rent kallt vatten för att påskynda
härdningen.	

Rynkning

Rynkning kan uppstå vid
påstrykning av alltför tjocka
skikt eller för snabb torkning
på exempelvis solbelysta ytor.	

Om färgskiktet yttorkar innan
lösningsmedlet förångats kan
färgskikten ofta avlägsnas genom
skrapning med spackel. Har färgen
härdat ut tas färgen bort antingen
med färgborttagare eller slipning.	

Ränder

Beror på felaktig användning av
pensel, för styv pensel eller för
tjock färg.	

Vid målning med pensel är det viktigt
att använda pensel av god kvalitet. 
Även med en bra pensel kan det vara
svårt att stryka ut alla penselränder. 
De sista penselränderna kan avlägsnas nästan helt med mellanslipning.	

Felorsaker
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Alkyd – Syntetiskt bindemedel löst i lacknafta.
Aminsvettning – Ett skikt av karboniserad amin som kan uppträda på ytan efter
målning med epoxifärg vanligtvis orsakad av hög luftfuktighet. Måste avlägsnas
innan målningen fortsätts.
Bottenfärg – Färg komponerad på ett sådant sätt att marina organismer hindras att
sätta sig på skrovytan.
Biocid – Aktiv ingrediens tillsatt i bottenfärg för att den skall stöta bort/motverka
beväxning.
Brukstid – Den användningstid som en 2-komponents produkt har från det den
blandats.
Copolymer – En kombination av två hartser varav den ena är löslig medan den
andra är olöslig, som används vid tillverkning av bottenfärg.
Densitet – Förhållandet mellan vikt och volym i en färg.
Elektrolytisk korrosion – Upplösning av en metall när den kommer i kontakt med
elektrisk ström. Kan uppträda på båtar som saknar offeranod.
Epoxy – Kemiskt härdande harts bestående av olika epoxigrupper.
Förtunning/Thinner – En vätska som används för att lösa färg samt justera viskositeten och torktiden.
Gelcoat – Pigmenterad polyester.
Grundfärg – En färg som stryks på en omålad/målad yta för att ge skyddande
egenskaper.
Härdning – Omvandling av färg från flytande till fast form.
HVLP – Högtrycksspruta
Korrosion – Upplösning av metall då den är i kontakt med omgivande miljö, rost
kort sagt.
Mikron – 1/1000 millimeter.
Polyester – Syntetisk harts som används vid tillverkning och underhåll av glasfiberkonstuktioner.
Polyuretan – En hållbar syntetiskt harts som används i 2-komponents lackfärger.
Rinningar – Färg som börjar rinna ned som ett resultat av att ha lagts
på för tjockt.
Täckfärg – Används för avslutningsmålning i en målningsbeskrivning.
Uretan – Syntetiskt bindemedel i en alkydstruktur som ger ett hållbart täckskikt.
UV – Benämning på solstrålning som kan bryta ned kemiska bindningar och leda till
att färg bleknar.
Vattenbaserad – En färg där vatten används som lösningsmedel.
Vidhäftningsprimer – Ett skikt med god vidhäftning som binder ihop olika typer av
färg.
Viskositet – En produkts förmåga att inte rinna, färg som High Protect har hög
viskositet.
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www.hempel.se

POLY BEST

Volvo Green
41350

True Blue 34660/
Jotun 7005

Britannia Blue
31810

Pearl White 23800/
Jotun 3032

Light Cream 20450/
Jotun 8012

Inca Yellow
20250

Black 19990/
Jotun 9000

Shell White 13410/
Jotun 8008

White 10001/
Jotun 2000

White
10000

Cream 24700/
Jotun 3008

Mid Grey
11480

Pillarbox Red 50800/
Jotun 2006

True Blue 34660/
Jotun 7005

Pacific Blue
33020

Souvenirs Blue 32800/
Jotun 7007

Souvenirs Blue 32800/
Jotun 7007

Light Cream 20450/ Pillarbox Red 50800/
Jotun 2006
Jotun 8012

Black 19990/
Jotun 9000

Shell White13410/
Jotun 8008

White 10001/
Jotun 2000

FARVOLIN MULTICOAT

BRILLIANT ENAMEL

FÄRGKARTA

Lackfärg

Lackfärg

Lackfärg

Red
51170

Black
19990

Red
51170

True Blue
30390

Pentagrey
10430

True Blue
30390

Black
19990

White
10000

True Blue
30390

Black
19990

Dove White
10160

True Blue
30390

Black
19990

Green
41820

Black
19990

Black
19990

Red Brown
50000

Green
41820

Bottenfärg

Bottenfärg Västkusten

Bottenfärg Västkusten

Red
51170

Souvenirs Blue
31750

Bottenfärg Västkusten

Red
51170

Souvenirs Blue
31750

Bottenfärg Västkusten

Souvenirs Blue
31750

White
10000

Bottenfärg Ostkusten

True Blue
30390

Bottenfärg Ostkusten
White
10000

HEMPEL ansvarar inte för smärre kulöravvikelser,
som kan förekomma av trycktekniska skäl.

MILLE DRIVE

BASIC

MILLE WHITE SE

MILLE XTRA

HARD RACING XTRA

MILLE LIGHT

RACING LIGHT

FÄRGKARTA

