
Höstmöte

Skrovren Båt
Vad menar vi med det och vilka möjligheter ger det.

Vi kommer samtala om blästring, epoxi och så naturligtvis lite om bottenfärger.



Skrovren båt:

 har en båtbotten som är giftfri från Antifoulingfärger, samt gamla 
färger innehållande TBT (Tributyltenn) som förbjöds 1989. 

 får inte ha en färg som finns med i Kemi:s lista då klassas de som 
bekämpningsmedel och är inte tillåtna.

 har en botten som är helt fri från bottenfärger eller andra 
produkter. Gäller även båt som endast har en gelcoat botten.

 kan ha en botten som är målad med epoxi eller med en giftfri 
bottenfärg. Både och, är även ett alternativ.   



BBK definition:

En skrovren båtbotten fri från giftiga färger!

Den är tillåten att högtryckstvätta på land.

Borsttvätta båten innan torrsättning!



Exempel på några tillåtna bottenfärger

Lago Racing Il i olika färger
International cruiser zero i olika färger
VC® 17M Eco

LeFant Tiger Coat
LeFant Neptune Formula
Hempel Ecopower Cruise

Återförsäljarna kan informera om fler giftfria färger
BBK tar ingen ställning för vissa färger eller leverantörer



Exempel på ej tillåtna bottenfärger

Aqualine VK Spray 
Antifouling
Mille Light Copper

NonStop EC
SeaSea Antifouling
Copper Plus

Biltema Antifouling
Lefant Nutica Copper
Racing Low Cu

Lefant FT VK
F18 Hard Copper Antifouling
Trilux Hard Antifouling
Hard Racing Copper



Exempel på Epoxy produkter

Nils Malmgrens båtepoxi
Hempel
Biltema

West System
Epifans
Lefant

International Epiglass
BHP
MAS



Följande har BBK medlemmen Anders Ulfvarson skrivit efter sin utförda blästring under 

senhösten.

Blästringen förbereddes med presenning under hela båten och heltäckande skydd med särskilt dammskydd 

i höjd med relingen för att hindra dam i ruff och däck och sittbrunn. Alla bottengenomföringar tätade utifrån. 

Propellern skyddad med omvikta presenningar för att inte blästras.

Sedan blästring varpå uttorkning fram till vårkanten. Då satte jag på värme i tältet. Förbrukade för cirka 1.5 

kSEK elektrisk ström för att hålla temperatur under arbete med epoxi.

- mät först fukt i skrovytan

1) rensa ur eventuella småhål mekaniskt med ren stålborste eller rotborste eller/och litet rent borr

2) blås rent från damm obs! Andningsskydd, ögonskydd och overall.

3) det är önskvärt med ca 20°C på skrovytan men inte nödvändigt är det fungerar ner till 10°C med är då 

tungarbetat.

4) väg upp delarna till lösningsmedelsfri epoxi med våg - nog blandning) NM Böldspärr med NM Tix 150 och 

blanda till epoxispackel och spackla igen håligheter. "pot life” = 40 minuter. Betona vikten av noggrann 

uppvägning och noggrann blandning av bas – härdare (om man är osäker på blandningsteknik – blanda i en 

burk, skrapa över till en annan och blanda ytterligare.

5) Låt härda



6) Våtslipar man behövs inget andningsskydd då det inte blir damm av slipningen, tänk på att tvätta bort 

sliprester och eftertorka med aceton(tar bort fukt och kvarvarande sliprester) 

7) dammsug Obs! Andningsskydd. Rullar skall vara av bättre kvalitet ex microfilt alt eller mohair, för att inte 

få ludd i epoxin(jag noterar att du har med detta i punkt 7, men vill förtydliga din inköpslista) Penslar skall 

vara av bättre kvalitet som har styv borst

8) Håll 20 grader på skrovytan inför målning med epoxi (obs! inget andningsskydd mot själva färgen när 

det är lösningsmedelsfritt - men spill inte på huden eller i ögonen)

9) Måla med NM epoxi - samma som Böldspärr (lösningsmedelsfri. Tjocklek ca 150 my (150 g/m2). Roller 

mikrofilt utan ludd - eftersläpa med pensel (bra att vara två personer).

10) Låt härda - prova med nagel.

11) våtslipa till "matterad yta” lätt före nästa strykning, gör ren ytan och låt torka

12) 20 grader i tältet

13) andra strykningen 150 g/m2

14) Det är inte nödvändigt med ytskydd för epoxin. Nedbrytning sker av solljus s.k. kritning vilket gör att 

efter ett antal år i solljus så blir det ett något matterat utseende, detta fenomen kommer man inte att 

märka på bottenytan då den inte utsätts för solljus. Slitage av ytan kommer att ske oavsett färg beroende 

på att t.ex. alger behöver tvättas bort .

Åtgång material: räcker det med 3 satser (25 m²) är inte bottenytan större än 20 m²?

Anders












