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Eclips Roller Shade för däcksluckor har på ena sidan en  

rullgardin för mörkläggning och insynsskydd, på andra  

sidan finns rullgardin med insektsnät.

Eclips Portlight Shade är mörkläggningsgardiner  

för ventiler som enkelt kan eftermonteras.

DET ÄR PRODUKTER som 
jobbar med oscillerande 
maskiner, vattenbase-

rade polermedel och pads med 
öppna celler så att man inte kan 
bränna ytan. Samtliga produkter 
är framtagna speciellt för marin 
användning på båtar.

– Det här är proffsutrustning 
för gör-det-självare. En enda 
körning räcker för att få upp ytan 
även på en hårt nedsmutsad båt, 
säger Anders Cederblad på WER 
Agenturer som är generalagent 
för Rupes i Sverige.

– Utmaningen är främst båtar 
med mörka skrovsidor, men alla 
båtar kan vara besvärliga. Den 
stora skillnaden med vårt system 
är att man inte utsätter ytan för 
stress eller värme. Den ytan man 
får fram ger ett riktigt fint slut-
resultat med två lager sprayvax 
som läggs på ytterst.

Rupes maskiner jobbar med 
ett maxvarv på 4 200 rpm. Efter-
som de oscillerar bygger de inte 
upp någon värme i ytskiktet.

– Man kan inte bränna en yta 
med de här nya systemen. De öpp-
na cellerna gör att luft kommer in 

Vattenbaserad och miljövänlig 

Friborden på en hårt nedsmutsad Aquador poleras med Rupes vattenbase-
rade produkter. Efter mindre än en minuts arbete är ytan skinande blank och 
ren. Därefter läggs ett skyddsvax på.

och kyler på ett effektivt sätt.
Padsen tvättas med vanligt 

tvättmedel och varmvatten, bero-
ende på hur mycket oxid de tar upp.

BÅTLIV FÖLJDE POLERINGEN av 
en mörkblå Aquador. Padsen 
blev snabbt riktigt smutsiga av 
oxid, det vill säga utfällning från 
båtens gelcoat. Slutbehandlingen 
skedde med en sealer (sprayvax), 
som helst ska läggas i två lager. 
Då kommer inte smuts och vat-
ten in i porerna. Behandlingen 
räcker för en hel sommar och 
skyddar mot nedfall och sura pro-
dukter från regn m m.

En stor fördel är tidsåtgång-
en är en stor skillnad. Eftersom 
behandlingen görs i ett steg plus 
sprayvax går allt mycket snabbt. 
De vattenbaserade produkterna 
är skonsamma både mot miljön 
och användaren.

En sprayflaska med vax räcker 
till en 50 fots motorbåt, både utsi-
da och däck. Sprayburken kostar 
350 kr, polermedlet 425 kr. Ett 
komplett set med maskin, svam-
par, vax m.m. kostar från 6 250 kr.

www.wer.se

Anders Cederblad med tre av färdiga behandlingsset för båtar från Rupes. 
De säljs komplett med maskin, pads och medel.

Företaget Rupes har lanserat en serie med nya 
båtvårdsprodukter. Text & foto: Lars-Åke Redéen
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