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KOLLA VÄDRET INNAN du börjar jobba 
med båten i vår! Många båtvårds-
produkter ska inte utsättas för frost. 
Undvik också att arbeta i starkt 
solljus med varma ytor och i fuktiga 
förhållanden. Yttemperaturen ska 
vara högre än 5°C. 

Hempel rekommenderar som för-
behandling att tvätta ytan noga med 
Hempels Pre-Clean eller Hempels 
Boat Shampoo för att avlägsna smuts 
och andra föroreningar. Därefter 
sköljer man med färskvatten och låter 
ytan torka. 

För att återskapa kulör och glans 
är Hempels Custom Marine Polish ett 
flytande putsmedel som rengör, pole-
rar och skyddar gelcoat samt målade 
och lackerade ytor. Produkten härdar 
på ytan och bildar en skyddande 
barriär med en klar glans.

För extra hög glans och ett mer 
varaktigt skydd rekommenderar de 
Hempels Wax TecCel (bäst) eller 
Hempels Wax.

MULTIMARINES båt- 
tvätt är ett avfettande 
grovrengöringsmedel 
för gelcoat och andra 
ytor. Effektiv mot vax, 
olja och hårt sittande 
smuts. Båttvätten 
är koncentrerad 
och blandas 2-10 
cl medel till 10 liter 
vatten. Används före 
all målning. Skadar ej 
plexiglas och lämnar 
inga rester. Pris 119 kr.

LINOLJEBASERAD 
med kinesisk träolja 
för teak och annat 
ädelträ, in- och 
utvändigt. Teakoljan 
är halkfri och har 
ett högt UV-skydd. 
Den skyddar mot 
uttorkning och 
sprickor samt gör 
inte teaken mörkare. 
Pris 249 kr.

DEN HÄR TESTVINNAREN biter snabbt 
och effektivt på hårt sittan-

de smuts och missfärg-
ningar på skrov, drev, 
fribord och däck. Den 
gulbruna beläggning-
en på vattenlinjen 
och skrovsidan 
försvinner direkt. 
Missfärgad teak blir 
som ny och smut-
sad aluminium blir 

skinande ren. Medlet 
kan appliceras på gelcoat, glasfiber, 
plast, aluminium, stål, lackade eller 
målade ytor samt på teak. Pris 179 kr.

GER ETT VARAKTIGT och 
glänsande skydd som 
håller länge. Appliceras 

på ren och våt yta 
med fuktig svamp. 
Fungerar bäst 
efter rengöring med 
Sharkbite Power 
Wash Shampoo.  
Pris 99 kr.

ABNET BYGGER INTE på kemikalier 
som löser upp smuts utan klipper 
bindningen som fäster 
smutsen mot underla-
get, därför lossnar all 
typ av smuts lätt. Rengör, 
avfettar, tar bort dålig lukt, 
smutsavvisande och 
fungerar som fläckbort-
tagning. Skadar inte 
underlag, miljö eller 
användare. Pris 159 kr.

TAR BORT VIRVEL och slipmärken, 
envisa fläckar från väderpå-

verkan, vattenförorening 
eller solblekning på 
glasfiber, gelcoat och 
lackerade ytor. Återställer 
en kraftigt oxiderad yta. 
Snabbt slipande produkt 
perfekt för att återställa 
alla ytor och lämnar en 
överlägsen högglans.

HAMMERITE ULTIMA ÄR en vatten- 
baserad och snabbtorkande färg för 
all slags metall. Den behöver inte 
primer och ger optimalt skydd i upp 
till tolv år. Den är utvecklad som både 
grundfärg och täckfärg för utomhus-
bruk. Man behöver inte grunda med 
någon primer, utan kan måla direkt 
på rost och på alla metaller. Undan- 
taget är koppar, som behöver primer. 
Den är snabbtorkande, vilket innebär 
att man hinner med två strykningar 
per dag och har mycket bra rost- 
skyddande egenskaper.

Hammerite Ultima har Color Lock 
Technololgy vilket gör att den bibe-
håller glans och kulör under lång tid.

TEMA: VÅRRUSTNING

Kolla vädret först

Båttvätt

Waterline Cleaner 

Långvarigt skydd 
för all metall

I BÖRJAN AV februari lanserade Jotun 
Yachting epoxygrundningen Yachting 
Barrier Primer. Grundningen kan 
användas på flera olika underlag, 
såsom glasfiber, aluminium och stål, 
där man tidigare har behövt använda 
flera olika produkter. Likadant fungerar 
Yachting Barrier Primer både på 
Ost- och Västkusten. Detta är en 
grundning som ska påföras genom 
två strykningar, istället för tre stycken 

Enklare med epoxygrundning
som har varit den tidigare ”regeln” 
hos flera producenter. Detta gör 
produkten mer tidseffektiv, så att 
båtägaren kan njuta till fullo av 
livet på havet.

Yachting Barrier Primer är en 
två-komponentsprodukt som 
säkrar god vidhäftning till botten-
färgen. Likadant ger produkten 
suverän barriäreffekt som skyddar 
mot vatteninträngning.

Wet Wax Gel Formula

Marine High Perfor-
mance Compound

Rengör och avfettar Teakolja

TRILUX HARD ECO är en hård och tålig färg. Den uppfyller lokala 
miljökrav och löser problemet i hamnar där polerande och/eller 
koppar- och biocidinnehållande bottenfärger inte är tillåtna. 
Ytan är mycket slitstark och tvättbar till och med i båttvättar. 
Färgen poleras inte av och är avsedd för alla typer av båtar och 
alla typer av material med korrekt förbehandling. Lämplig i 
insjöar, utmed norrlandskusten eller då koppar- och biocidinne-
hållande färger inte får användas. Finns i kulörerna vit, svart och 
navy i förpackningarna 750 ml eller 2,25 lit.

www.international-yachtpaint.com

Tålig bottenfärg för alla svenska vatten
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RENGÖR OCH återställer 
teakens ursprungliga 
lyster. För teak och  
annat ädelträ, in- och 
utvändigt. Innehåller  
oxalsyra och blandbar 
med sjövatten. Skadar 
eller missfärgar inte  
gelcoat, aluminium, 
målade eller fernissade 
ytor. Pris 169 kr.

MULTIMARINE 
Kapelltvätt är ett 
vattenburet tvätt-
medel utvecklat för 
den marina 
miljön, avsett för 
borttagning av 
mögel/jordslag och 
grönalger på kapell, 
sprayhood och  
andra grova tex- 
tilier. Ytan måste 

vara torr före applice-
ring. Pris 149 kr.

GÖR RENT PÅ djupet och löser smuts 
effektivt. Hänger kvar på sidorna tack 
vare sitt unika lödder. Tvättad yta bör 
förseglas med Sharkbite Wet Wax Gel 
Formula. Pris 89 kr.

SPRAYFLASKA MED dubbelverkan-
de sprayhuvud för en 
konstant fin spray med 
minimal ansträng-
ning. Robust, pålitlig 
och mångsidig för att 
klara de flesta rengö-
rings- och hygienappli-
kationer. Sprayar både 
när du håller och 
släpper trigger. Nu 
kommer den också 
med en 360° kapaci-
tet. Pris 219 kr.

FRAMTAGEN FÖR HÖGSTA möj-
liga finish. Tar enkelt bort virvlar 
och hologram som lämnats efter 
maskinpolering eller miljöpåverkan. 
Ger ett djupt färgutseende med en 
exceptionell spegelglans. Lämplig på 
glasfiber, gelcoat samt lackerade ytor. 
Pris 449 kr.

FRAMTAGEN FÖR ATT täta och skydda 
alla typer av glasfiber, gelcoat 

och lackerade ytor. Saktar 
kraftigt ner miljöpåver-
kan på ytan, hindrar 
algbildning genom att 
försegla ytan med ett 
tunt skyddande skikt. 
De högteknologiska par-
tiklarna och de starka 
hydrofoba polymererna 
sammansatt med mo-

derna syntetiska medel 
ökar och förlänger glansen på ytan.

Båttvätt

Waterline Cleaner 

Double Action Spray

Teak Cleaner

EN SERIE POLERMASKINER i olika 
prisklasser från Nautec.se. Till  
maskinerna finns en mängd till- 
behör som rondeller i lammull, samt 
skumrondeller för vax och rubbing. 
Polermaskin 950W, 1500–4300 varv/

Polermaskiner

min, pris 495 kr. Polermaskin 1200W 
600–3000 varv/min, pris 795 kr. 

Polermaskin 1852 dual action 900W 
2000–6400 varv/min, pris 1 189 kr.

Kapell och  
mögeltvätt

Marine High Perfor-
mance Super Gloss

UTVECKLAT FÖR DEN 
marina miljön, effektiv 
rengöring av alla hårda 
ytor, som skrov och däck 
i glasfiber rostfritt, teak 
och målade ytor, rigg, 
mantåg, pulpit och 
badstege. Easy- 
CleanSpray tar bort de 
flesta typer av smuts  
som till exempel sot,  
olja, fett och rostfläckar.

EasyClean Spray

Power Wash Shampoo 
med Foam Booster

MULTIMARINE SYSTEMRENS ÄR 
utvecklad för att göra rent i kylsys-
tem, värmeväxlare och motorns 
kylkanaler, den löser enkelt upp 
kalk, rost och saltavlagringar och 
ökar därmed flödet i kylsystemet 
samt förbättrar kylningen. Skadar 
inte plast, metall eller packningar. 
Biologiskt nedbrytbar.

Marine High Perfor-
mance Coating

RENGÖR, POLERAR OCH förseglar, 
samma medel används i två omgång-
ar, först rengör och polerar medlet, 
vaxa sedan som vanligt vax. Kan an-
vändas på plast, gelcoat, målad yta, 
krom, aluminium, mässing, koppar, 
silver och glas m m. 

UltraGlozz  
Superpolish

Barnacle 
Remover 
LÖSER effektivt 

hårt sittande 
snäckor och 
havstulpaner 
på skrov, drev, 
propellrar m 
m. Medlet 
innehåller 
ingen saltsyra. 
Pris 199 kr.

Rens för kylsystem
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En tryggare båtupplevelse

HUMPHREE Återförsäljare i Sverige

Dalarö Lindströms Båtvarv 08-501 530 04 
Hunnebostrand  Sotefjordens Marina 0523-584 95 
Mariestad  Sjöstadensvarv 0501-708 45 
Marstrand  Ringens Varv 0303-604 25 

Installera ett Automatiskt trimsystem från svenska Humphree 
och resultatet blir en helt ny och tryggare båtupplevelse. Det 
ersätter traditionella trimplan och med en enkel knapptryck-
ning på kontrollpanelen reglerar systemet båtens trimvinkel 
optimalt. Detta betyder minskad bränsleförbrukning och lägre 
CO² utsläpp. Det innebär också optimal sikt för den som kör 
vilket bidrar till säkerheten för alla ombord.
Teknologin Humphree arbetat med sedan 2002 bygger helt på 
elektrisk drift som gör att systemet är enkelt att installera.

Råå  Sydmarin i Helsingborg 042-260 370 
Saltsjöbaden  Sune Carlsson Båtvarv 08-717 04 64 
Saltsjö-boo  Mareco 08-717 93 73 
Åkersberga  Björnhammarvarvet 08-540 271 10 
 

Försäljning till varv/båttillverkare kontakta: Rickard Strindeborn, Humphree 0732-34 57 58  rickard.strindeborn@humphree.com
Läs mer om möjligheterna med våra system på www.humphree.com

Automatiskt trimsystem för båtar 28-40 fot

Låt alla älska havet

För hela vårt sortiment och din närmaste återförsäljare – kontakta oss  
eller gå in på vår hemsida tyresovaggan.com eller gcboathandling.com 
M ASKINFABRIKEN G -C AB • THULEVÄGEN 18,  TYRESÖ • TEL  08-712 50 90

LÅT OSS OFFERERA DITT  
VARV/MARINA/BÅTKLUBB

HELGALVANISERADE BÅTSTÖTTOR

G-C Trailer
-märkt. Maxlast 15 ton.  

Varmgalvaniserad.MASTKRAN
-märkt 

Lyfthöjd ca 12  
eller15 meter.  

Lyftvikt max 500 kg. 
Varmgalvaniserad.

  

DEMONTERBAR • Trapetsgänga med stor vingmutter för enkel 
och snabb justering • Skrovskydd av kvalitetsgummi (grå EPDM) 
för bästa friktion och skydd.

LCKg
Kölstötta
Top 310x160 mm

LCFg
Segelbåtsstötta
Top 210x210 mm

LCMg
Motorbåtsstötta
Top 310x160 mm

Varmgalvaniserad underhållsfri topplatta av stål 
(rostfri skruv/låsmutter) med integrerade snabb
fästen för säkerhetskätting, enkel hantering med 
lång livslängd. Levereras omonterad  

i kartong.

Gersågad fot.

L-ställ  
Ett enkelt system för 
hantering, exponering 
och lagring. Avsedd för 
såväl butik, service som 
förvaring. Pulverlackerad.
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TC NANO MARINE 
Gelcoat & Sealing 
kombinerar grund-
lig rengöring, po-
lering och optimal 
försegling. Den kan 
användas på alla 
gelcoatytor ovanför 
vattenytan. Slitna 
och oxiderade ytor 
återfår sin lyster. 
Högglans som 
skyddar båten hela 
säsongen.

LEFANT IPA SURFACE Cleaner är ett 
högeffektivt isopropanolbaserat 
djuprengöringsmedel med snabb 
avdunstning som används för ren- 
göring av appliceringsytor före  
målning med epoxi- och lackfärger 
m m. Även lämpligt vid plastarbeten, 
polering, limning samt vid applicering 
av lackskydd och montering av dekaler/
båtnamn m m. Pris 139 kr.

MULTIMARINE 
Kapellimpreg-
nering är ett 
vattentätt 
impregnerings-
medel utvecklat 
för den marina 
miljön, avsett för 
grövre textilier 
som kapell, 
sprayhood och 
dynor. Smuts, 
olje- och vatten- 
avvisande.  
Pris 179 kr.

Multi Cleaner PRO
ALLRENGÖRING MED 
extra kraft. Den biter 
snabbt på tuff smuts 
och lämnar en fräsch 
doft. Effektivt och 
användarvänligt. Kan 
användas på alla 
vattentåliga ytor. 
Tränger in på djupet 
och löser upp hårt 
sittande ingrodd 
smuts och fettfläck-
ar, svarta ränder, 

mögel och alger.  
Pris 159 kr.

TEMA: VÅRRUSTNING

Kapellimpregnering

IPA Surface Cleaner

RENGÖR OCH 
skyddar kraftigt 
nedsmutsade 
gummibåtar och 
fendrar. Lämplig 
för alla gummi- 
ytor, hypalon, 
PVC och liknande 
material. Tar bort 
fläckar från fett 
och olja samt 
vattenfläckar, 
förvittring och 
annan smuts från 
väder och vind. 
Försluter ytan.

Inflatable Boat & 
Fender Cleaner

TC-Nano Wax

NY EXTRA STARK 
formel. Tar snabbt 
och effektivt 
bort typiska 
föroreningar och 
missfärgningar på 
och under båtar-
nas vattenlinje. 
Produkten möjlig-
gör en enkel och 
snabb rengöring av 
fiberglas, gelcoat 
och lackerade 
båtar. Pris 149 kr.

Marine Waterline 
Cleaner 
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