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Med denne vedligeholdelsesvejledning indeholdende rengøring, vok-

sning og mindre overfladereparationer af gel-coat overflader sikres det, at 

de optimale egenskaber for gelcoaten opretholdes i årevis.

ALMINDELIG VEDLIGEHOLD

Det anbefales, at der anvendes maritime rensemidler og voksprodukter.

Benyt ikke kaustiske og meget alkaliske rensemidler eller produkter, 

der indeholder ammoniak. Disse rensemidler kan gøre hvide, lyse eller 

vejrbidte gelcoats mørke i farven, og der kan opstå skjolder, som skyldes 

en kemisk reaktion i den vejrbidte gel-coat. Skjolderne kan fjernes med polerpasta eller ved let slibning med korn 

800-1200 vandslibepapir efterfulgt af polering og voksning.

RENGØRING

Periodisk rengøring med milde vaskemidler er nødvendigt for at fjerne almindeligt snavs. Denne tilsmudsning er 

forårsaget af regelmæssig brug af emnet samt de miljømæssige forureningskilder såsom sod, støv osv. En almin-

delig afvaskning, når det er nødvendigt, forhindrer opbygning af snavs og skjolder.

VOKSNING OG UV-MODSTAND

En gel-coat overflade vil tabe glans, når den udsættes for naturligt miljø og forureningskilder, og det kræver en 

særlig indsats at genvinde den oprindelige glans og farve. Det betyder også, at vedlighehold af gel-coaten er 

væsentlig for at sikre modstandsdygtighed mod UV-lys. En efterårs- eller forårsvoksning er normalt nok for at 

bevare det oprindelige udseende. Hvis overfladen er blevet slemt påvirket af vejr og vind, er det ikke sikkert, at en 

rensning og behandling med voks er nok til at genoprette finishen tilfredsstillende. I sådanne tilfælde er det nød-

vendigt med en polering.

POLERING

Polerpasta kan bruges til at fjerne ridser, skjolder eller andre alvorlige skader på overfladen. Slibepasta kan 

påføres enten manuelt eller maskinelt. Efter poleringen af den beskadigede overflade bør man voksbehandle 

for at forstærke glans og farve. Dette forsegler desuden overfladen og man mindsker dermed misfarvninger og 

snavs-ansamlinger fremadrettet.

FJERNELSE AF MISFARVNING

Misfarvning af den gel-coatede glasfiberoverflade kan forekomme, hvis regelmæssig afvaskning og voksning bliver 

forsømt. Misfarvede områder stikker ikke dybt og sidder blot i overfladen. Misfarvningerne kan fjernes ved blid 

vådslibning på det angrebne område med korn 800-1200 vandslibepapir. Slib altid i samme retning ligesom alle 

områder inkl. kurver altid skal slibes i samme retning. Brug rigeligt med rent vand. Efter slibningen skal områderne 

tørres, og er alle misfarvninger ikke fjernet skal processen gentages. Efter vådslibning poleres gel-coat overfladen 

med voks - enten med håndkraft eller med maskine.
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