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Signaler

SILIKONFÄRGEN Hempel 
SilicOne finns inte bara 
i Norden utan även i 

varmare vatten. Runt Medel-
havet används färgen utan krav 
på efterbehandling år två och 
därefter behandling vartannat 
år, något som nu införs även i 
Norden.

– Problemet har varit att vi 
tar upp båtarna på land. Hempel 
har lyckats göra Hydrogelen 
tillräckligt tålig att den förutom 
att fungera två säsonger i vattnet 
även klara förvaring på land i en 
säsong, säger Joakim Sandgren, 
försäljningschef på Hempel.

Hempels patenterade Hydro-
gelteknologi i kombination med 
en ultraslät yta gör att färgfilmen 
får vattenliknade egenskaper som 
gör det svårt för organismer att få 
fäste samt att beväxning släpper 
tack vare friktionen.

SILIKONFÄRGEN KRÄVER ETT lite 
annorlunda arbetssätt, vilket vi 
ingående har beskrivit i tidigare 
artiklar.

– Om man har befintlig båt-
bottenfärg i gott skick börjar man 
med SilicSeal. Denna produkt är 
något tunnare än en vanlig epoxy 

och ska målas i ett till två drag, det 
vill säga inte fram och tillbaka. 
Har man en ny båt eller renskra-
pad båtbotten ska Hempels Light 
Primer användas, här är det vik-
tigt att övermålningsintervallet 
avhålls, hellre för kort tid än att 
vänta för länge, säger Joakim.

SilicOne Tiecoat som är vid-
häftningsgrundfärgen liksom Silic- 
One är däremot något tjockare 

än en traditionell båtbottenfärg. 
Båda SilicOne-produkterna är 
känsligare för fukt och det är vik-
tigt att man avhåller de angivna 
övermålningsintervallen.

– Jag skulle inte säga att det är 
svårare att måla med Silic- 
One, men man måste planera 
sitt arbete mera noggrant, säger 
Dorthe Hillerup, produktchef på 
Hempel. ✪ 

Förlängd tid för silikonfärg

Hempel SilicOne testas på en segelbåt i Rungsted i Danmark. Foto: Torsten 
Rasmussen.

TRILUX HARD ECO från International 
är biocidfri, hård och tålig färg. Den 
uppfyller lokala miljökrav och löser 
därmed problemet i hamnar där pole-
rande och koppar- och biocidbotten-
färger inte är tillåtna. Ytan är mycket 

slitstark och håller för tvätt även i 
båttvättar, enligt tillverkaren. 

Färgen poleras inte av och är 
avsedd för alla typer av båtar och 
alla typer av material med korrekt 
förbehandling. Den är lämplig i insjö-
ar, utmed norrlandskusten eller då 
koppar- och biocidinnehållande färger 
inte får användas.

Denna halvblanka 2-komponents 
epoxyfärg har slät yta som är enkel 
att måla och underhålla. Den kan 
målas ner till +5˚C, med pensel eller 
rulle. Finns i kulörerna vit, svart och 
navy i förpackningar på 750 ml eller 
2,25 liter.

Tvätt av botten under säsongen 
behövs för att undvika beväxning av 
alger och havstulpaner i vatten med 
kraftigare beväxning. Eftersom ytan är 
så hård behöver all gammal bottenfärg 
och 1-komponent grundfärg avlägsnas 
innan målning. Väl sittande 2-kompo-
nent grundfärg kan sitta kvar.

Biocidfrifärg för svenska vatten

LEFANT LANSERAR ETT koncentrerat 
och högskummande båtvaxschampo 
med äkta karnaubavax som både 
rengör och skapar glans och skydd i 
samma behandling. Lefant Wash & 
Gloss avlägsnar smuts, föroreningar 
och sot samt förstärker befintligt 
vaxskikt och efterlämnar en glänsan-
de och vattenavvisande yta. Lämplig 
för användning före, 
under och efter säsong 
på gelcoat, aluminium 
och billacker m.m. 

Säljs i förpackningar 
på 1 liter. Pris 69 kr.

www.lefant.se

DIPDECK BORSTEN FRÅN svenska 
Scrubbis är en smart däckborste med 
inbyggd vattenbehållare. Tanken på 
borsten kan fyllas med upp till fyra liter 
och därefter sköljer borsten samtidigt 
som man gör ren ytan. Vattnet rinner 
ut genom borsten vattenbehållaren är 
en vikbar bälg.

Passar på Scrubbis Teleskopskaft. 
Pris 549 kr.

www.scrubbis.se

Borste och hink i ett

Schampo med vax

POWERBRUSH OCH DOCK är två 
nya båtbottenborstar från finska 
Seaboost. De har justerbara verktygs-
hållare för en optimal borstvinkel och 
ett ergonomiskt handtag för bättre 
grepp som har förbättrat skaftet. 
Flytkraften kan tas bort så att man 
kan borsta vertikala ytor som köl.

www.seaboost.fi

Nya borstar för botten
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ZEPPELIN POWER SYSTEMS och 
Caterpillar släpper en ny och uppgra-
derad version av generatoraggregatet 
Cat C4.4 för elförsörjning ombord. 
Nya C4.4 har ett commonrail-system 
med den senaste insprutningstekni-
ken. Aggregatet har mindre bränsle-
förbrukning och lägre utsläpp än tidigare. 
Motorblocket är förbättrat med en 
nyutvecklad, mer ljudisolerad huv.

C4.4 har också ett nytt singel- 
krets kylsystem mot tidigare två. 
Installationen av generatoraggre-
gatet förenklas avsevärt och det är 
även möjligt att återanvända redan 
monterade kylsystem. Effekt: 58–88 
ekW vid 50 Hz, 51–105 ekW vid 60 Hz. 
Varvtal 1 500 respektive 1 800 rpm.

Tyst maringenerator
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