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Klar vinnare för rengöring av båten
Går man in i en välsorterad båttillbehörsbutik och kollar in alla båtvårdsprodukter som finns, så 
får man lätt panik när man ser det stora utbudet. Här finns enklare rengöringsmedel, polermedel 
och olika typer av medel för långtidsskydd. Text & foto: Lars H Lindén Experthjälp: Magnus Ericson, Seacastle  Lidingö

DET ALLRA FÖRSTA steget 
mot en renovering av 
plast- eller aluminium- 

båtar är alltid att börja med 
någon form av rengöringsmedel. 
I en enda båttillbehörsbutik hit-
tade vi hela åtta olika produkter, 
de flesta för glasfiber och några 
för aluminium. 

Vi åkte ut till ett varv på 
Lidingö med våra rengörings-
medel. Här hade man tagit upp 
en ”normalskitig” Nimbus 26 
i glasfiber för vinterförvaring. 
Friborden hade rester av gum-
midäck, fendertar och en del 
gula fläckar längs vattenlinjen. 
Magnus Ericson, varvschef på 
företaget Seacastle som tvättar 
hundratalet båtar per år, hjälpte 
oss med testen och även med 
utvärderingen.

BÅTENS BABORDSSIDA DELADES 
upp i åtta lika stora fält. Vi följde 
tillverkarnas rekommendationer 
till fullo. De flesta av våra rengö-
ringsmedel var färdigblandade 

och sprayas direkt på ytan och 
några kan användas både kon-
centrerade eller utspädda med 
vatten beroende på hur smutsig 
båten är. Vid arbetet använde 
vi endast en vanlig svamp (ej 
Scotch) och efteråt sköljdes alla 
med färskvatten. 

ETT MEDEL STACK ut direkt och 
får högsta betyg. Det var Abnet 
som inte bara gav ett bra resultat 
utan även var lätt att arbeta med 
och som hade en smart flaska för 
rätt blandning. Det är dessutom 
drygt, ty vid kraftig smuts blan-
dar man endast 20 procent Abnet 
och resten vatten. 

Näst högsta betyg får TC Nano 
Marine Gelcoat Cleaner som 
även tog bort de gula partierna 
längs vattenlinjen. TC nano kan 
även användas till aluminium- 
båtar om det späds ut med vatten. 
Högt betyg får även Hydro Nano 
Cleaner som var både effektivt, 
lätt att arbeta med och även kan 
användas på textilier. 

303 Multi Surface Cleaner och 
EasySpray är godkända och gav 
ett hyggligt resultat. ”Snällaste” 
medlen var International Super 
Cleaner, Hempels Pre Clean och 
LeFant Boat Cleaner. I utspädd 
form är de inte effektivare än ett 
vanligt avfettningsmedel. Men 
det kan räcka till en första ren-
göring på en båt med bara ytlig 
smuts.

SAMTLIGA PRODUKTER SOM vi pro-
vade har varningstexter, framför 
allt när det gäller kontakt med 
hud och ögon. Använd alltid 

handskar och glasögon och ha 
tillgång till rent vatten så att man 
kan skölja av sig.

Sist, men icke minst, byt ut 
vattnet eller blandningen i hin-
ken med jämna mellanrum. Varje 
gång man stoppar ner en smutsig 
svamp så finns risk för att man 
får med sig skräp upp på ytorna 
igen. Skräp som kan ge repor i 
gelcoaten.

Anmärkning: I båtfackhan-
deln finns även några andra ren-
göringsmedel som till exempel 
Autosol, Y-10, Starbrite, A-Glaze, 
Turtle, Snappy. ✪

En Nimbus 26 som skulle vinterförvaras var vår ”testbänk”. Babordssidan delades upp i ett antal fält och här testade vi våra åtta rengöringsmedel. 

För att få bort de gula partierna 
längs vattenlinjen krävs ofta något 
starkare rengöringsmedel som 
innehåller oxalsyra.

Generalagenter/återförsäljare:
International Super Cleaner: www.yachtpaint.se
LeFant Boat Cleaner: www.lefant.se
Hempels Pre Clean: www.hempelyacht.se
Abnet: www.ieasy.se
303 Multi Surface Cleaner: www.sta-bil.se
EasySpray: www.byggplast-batprylar.se
TC nano Marine Gelcoat Cleaner: www.
byggplast-batprylar.se
Hydro Nano Cleaner: www.hydronanocleaner.se

PROVAR



BÅTLIV 3/2018          WWW.BATLIV.SE 31

International Super Cleaner används 
koncentrerat vid hård smuts, eller blandas 
med 4–8 korkar till 4 liter vatten vid lättare 
rengöring. Kan användas på gelcoat, metall 
och målade ytor. Godkänt i koncentrerad form, 
men sämre när vi blandade 8 korkar till 4 liter 
vatten. Svarta rester från 
däck eller annat var kvar.

Volym: 0,5 liter
Ca-pris: 150 kr 
Betyg – koncentrat: 3
Betyg – blandat: 2
Plus: Finns i de flesta 
båttillbehörsbutiker
Minus: Ineffektivt utblandat

LeFant Boat Cleaner används koncentrerat 
vid kraftig smuts och medlet skall verka i 
3–5 minuter. Vid lättare smuts blandas 1–4 
kapsyler med 5 liter vatten. Kan användas 
på stål, gelcoat, glas och textilier. Godkänt i 
koncentrerad form, men sämre när vi blandade 
4 kapsyler till 5 liter vatten. Svarta rester från 
däck eller annat var kvar.

Volym: 1,0 liter
Ca-pris: 138 kr 
Betyg – koncentrat: 3
Betyg – blandat: 2
Plus: Klarar alla material, 
även textiler
Minus: Ineffektivt utblandat

Hempel Pre Clean blandas med vatten i 
delarna 1:10 vid krävande rengöring och 1:20 
vid allmän rengöring. Kan användas på gelcoat 
och målade ytor, men inte på ytor som kan ab-
sorbera vatten. Godkänt i koncentrerad form, 
men inte när vi blandade 1 del till 10 liter vatten. 
Svarta rester från däck eller annat var kvar.

Volym: 1,0 liter
Ca-pris: 189 kr 
Betyg– koncentrat: 3
Betyg – blandat: 2
Plus: Finns i de flesta båttill- 
behörsbutiker
Minus: Ineffektivt utblandat

Abnet blandas med vatten mellan 5 och 20 
procent beroende på smutsighetsgrad. Kan 
användas på alla ytor och textiler som tål 
vatten. Bäst i test när vi blandade 20 procent 
Abnet och resten vatten. Mycket lätt att arbeta 
med svamp. Smart sprayförpackning som 
extratillbehör. 

Volym: 1,0 liter
Ca-pris: 169 kr 
Betyg: 5
Plus: Effektivt även 
utblandat, lätt att 
arbeta med
Minus: Inga

303 Multi Surface Cleaner är ett färdigblan-
dat, vattenbaserat medel i sprayflaska som kan 
användas på de flesta ytor, även textiler. För 
svårare smuts rekommenderar man 303 Spot 
Cleaner. Man sprayar ytan tills den blir fuktig, 
väntar några minuter och sköljer 
sedan med vatten. 303 Multi 
gav ett hyggligt resultat.

Volym: 0,95 liter
Ca-pris: 195 kr 
Betyg: 3
Plus: Fungerar även på 
textilier
Minus: Endast engelsk 
info-text

EasySpray är ett färdigblandat medel i 
sprayflaska som kan användas på alla hårda 
ytor. Man sprayar ytan tills den blir fuktig, 
väntar några minuter och sköljer sedan med 
vatten. Kan spädas med vatten upp till 2 ggr. Vi 
använde Easy spray i koncentrerad form. Det 
gav ett hyggligt resultat, men var något jobbigt 
att arbeta ut. 

Volym: 1,0 liter
Ca-pris: 195 kr 
Betyg: 3
Plus: Även till alu, 
bra info på flaskan
Minus: Något strävt
 att arbeta med

TC nano marine Gelcoat Cleaner är ett 
färdigblandat medel i sprayflaska som kan 
användas på alla hårda ytor. På aluminiumbåt- 
ar skall det spädas med vatten. Man sprayar 
ytan tills den blir fuktig, väntar några minuter 
och sköljer sedan med vatten. TC-Nano var ett 
av testets effektivaste medel. Det 
innehåller även oxalsyra som tar 
bort smuts vid vattenlinjen. 

Volym: 1,0 liter
Ca-pris: 160 kr 
Betyg: 4+
Plus: Effektivt, fungerar 
även till alubåtar 
Minus: Inga

Hydro Nano Cleaner är ett nytt rengörings-
medel som är färdigblandat i en sprayflaska 
som klarar alla underlag som tål vatten, d v s 
även textilier. Spaya ytan, 
vänta några minuter och 
skölj sedan med vatten. 

Volym: 1,0 liter
Ca-pris: 159 kr 
Betyg: 4
Plus: Effektivt och lätt
 att arbeta med
Minus: Inga

BRA 
VAL!

SOMMAREN ÄR HÄR!

BESTÄLL DIN SPORTSMAN 445 MAX MED YAMAHA 25 HK 
FYRTAKTSMOTOR. KAMPANJPRIS 120900 KR*.
Alternativ med Yamaha 30 hk. Kampanjpris 123500 kr. Ord pris 141400 kr.

* Båt monterad och klar med Yamaha 25 hk (F25GETL) inkl. LAN och startspärr. Ord pris 137 100 kr. 
Alternativ med Yamaha 30 hk (F30BETL) inkl. LAN och startspärr. Alla priser är inkl. moms. 
Gäller t o m augusti 2018. Med reservation för mellanförsäljning. Securmark stöldmärkning ingår.

www.linder.se

HÄLSNINGAR FRÅN SMÅLANDwww.yamaha-motor.se
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