TEST Rengöringsmedel

AUTOSOL

Alla mirakelmedel fungerar på liknande sätt,
men bara vissa har wow-effekten som ger
omedelbart resultat. Om det sprayas på så
rekommenderas skyddsglasögon.

Sura rengöringsmedel gör gulnad gelcoat vit och fräsch igen,
som genom ett trollslag. Men även om de aktiva ingredienserna
är liknande i alla medel så varierar priserna rejält.

TIPS:
Värme påskyndar medlens verkan, kyla förlänger
behandlingstiden.
Försegla gelcoaten med
vax efter rengöring med
surt rengöringsmedel.
Galvade stålytor blir
fläckiga av syra.
Undvik inandning av
spraydimma.
Använd skyddsglasögon
och handskar.

S

ura rengöringsprodukter funkar fantastiskt
bra för att få bort den gula oxidbeläggningen
som bildas på gelcoaten under säsongen, och
då framför allt precis runt vattenlinjen. Som
alltid då ett antal produkter ställs mot varan
dra hittar vi nyanser som hjälper oss att kora en vinnare.
Två av produkterna är till exempel inte alls lika vassa
när det gäller svårt missfärgad gelcoat. Fem av produk
terna har en mer gelliknande konsistens som får dem att
stanna kvar på en lodrät yta. En av produkterna är fak
tiskt felmärkt vad gäller volymen. Men det som framför
allt skiljer medlen åt är hur de ska appliceras på gelcoa
ten. Det är här vi hittar den riktiga vattendelaren.
Sju av produkterna ska appliceras med trasa, svamp
eller pensel. Det gör att själva appliceringsmomentet tar
lite längre tid. I gengäld är det lätt att stryka ut medlet
på en begränsad yta och den stickande lukten blir inte så
påtaglig.
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Sex av produkterna kan sprayas, varav två av dem har
spray som rekommenderad appliceringsmetod i och
med att flaskan levereras med spraymunstycke. Nack
delen med detta är att spraydimman som bildas är obe
haglig att andas in. Är det en blåsig dag gäller det att inte
spraya i motvind.
Även om oxalsyran är relativt mild i de koncentra
tioner som förekommer i rengöringsprodukterna utlöser
den ofrånkomligen hostattacker om den andas in, och ef
tersom den är frätande är den skadlig för ögon och hud.
Vi skulle tveklöst vilja rekommendera skyddshand
skar och ögonskydd för alla medel i testet som sprayas
på gelcoat, men på produktförpackningarna är det lite si
och så med den viktiga upplysningen. Några produkter
har otydlig text där det är svårt att uttyda varningarna.
Elva av produkterna är märkta som frätande, medan två
är klassade som ofarliga enligt förpackningen.

GRUNT

JOTUN

PRIS: 149 KRONOR

PRIS: 179 KRONOR

PRIS: 170 KRONOR

PRIS: 279 KRONOR

Autosol är visserligen parfymerad, men
det räcker inte hela vägen. Resultatet är
hästlängder efter de mest effektiva medlen i testet. På uppsidan kan nämnas att
Autosol innehåller en lägre koncentration
oxalsyra (<5 %) än majoriteten och inte är
klassad som farlig enligt säkerhetsbladet.
Å andra sidan är den riktigt långsam och
kräver längre verkningstid än vad som
står på flaskan samt efterskrubbande.
Den klarar inte mörkoxiderad gelcoat. Men
gelkonsistensen ser till att medlet stannar
på ytan och flaskan har en praktisk pip.

Gelcoat Superplus från Diamant har
funnits länge på marknaden. Medlet
stryks på med trasa eller fuktad svamp
och ger omedelbar wow-effekt. Efter bara
några sekunder är gelcoaten vit. Vätskan
är lättflytande och blir rödaktig när den
reagerar med oxiden på gelcoaten. Till vår
stora förvåning är flaskan märkt 1 000 ml,
trots att den bara rymmer 500 ml.
I övrigt är det en bra produkt som ger ett
skinande rent resultat och flaskan har hål
för hängning.

Grunt lovar runt och håller tunt. Av förpackningen att döma hade vi förväntat
oss ett bättre resultat. Men Grunt verkar
mycket långsamt trots lågt pH-värde.
Efter 30 minuter behövs det fortfarande
efterskrubbande för att få riktigt rent.
Den svåraste mörka oxiden på gelcoaten
kräver mycket jobb för att få bort med
Grunt. Gelkonsistensen är trevlig att
jobba med, men tyvärr räcker det inte
hela vägen in i mål. Vi noterar även att
texten på flaskan är i minsta laget för att
kunna läsas av alla.

Den enda produkten i testet som innehåller saltsyra som aktiv substans. Till att
börja med ser det ut som om Jotun inte riktigt klarar smutsen, men det beror bara på
att den blir rödaktig i reaktion med oxiden.
Smutsen spolas sedan lätt av med vatten
och ytan blir skinande vit. Spraymunstycke
saknas och saltsyran är onödigt stark för
ändamålet. Varningstexten är otydlig och
svårläst. Det finns andra produkter som
löser uppgiften lika bra och inte är lika
farliga att handskas med.

OMDÖME

MIRAKELMEDLEN

GELCOAT SUPERPLUS

+ Flaskans hällpip, tydlig instruktion, gel
- Långsam, kräver mycket skrubb

MER INFO

OMDÖME
+ Snabbverkande, hängögla i flaskan
- Felmärkt flaska, högt pris

MER INFO

OMDÖME
+ Gelkonsistens
- Dålig verkan

MER INFO

hjertmans.se

erlandsonsbrygga.se

OMDÖME
+ Bra resultat, enkel att applicera på
stora ytor
- Onödigt stark syra, inget munstycke,
spraydimma

MER INFO

hjertmans.se
hjertmans.se

I databladet för Lefant, som är en av de ”ofarliga” pro
dukterna, kan vi utläsa att den irriterar ögonen och att
ögonskydd ska användas vid risk för stänk, vilket är en
information vi bedömer bör stå även på förpackningen.
Särskilt med tanke på att spraymunstycke ingår till just
den flaskan. Vi noterar dock att pH-värdet ligger på 2
respektive 2,2 hos de två ”ofarliga” produkterna, vilket
betyder att de inte är lika sura som övriga produkter.
Av de 13 produkter vi testat innehåller tio oxalsyra,
två fosforsyra och en saltsyra. Jotuns produkt innehål
ler enligt uppgift 32 procent saltsyra, vilket är mycket
starkt frätande och kan ge allvarliga ögonskador. Med
tanke på testets utfall är det en onödigt farlig kemikalie
för ändamålet. Vid borttagning av havstulpaner är salt
syran dock mycket effektiv.
De flesta produkter i testet är mycket snabbverkande
vid vårt test som gjordes en varm dag. Redan efter några
sekunder börjar blekningen. Gelkonsistensen som någ
ra av medlen har förhindrar rinningar på vertikala ytor
och gör produkterna lättare att jobba med. För att rengö
ra en vattenlinje fungerar det bra att applicera med
svamp, pensel eller trasa. Men om det är större gulnade
ytor, som sträcker sig längre ner under skrovet, under
lättar sprayflaskorna så pass mycket att det är värt be
sväret med skyddsglasögon. Ytterligare en aspekt är att

det inte bara är runt vattenlinjen skrovet gulnar, även
om det är värst där. Så snart vattenlinjen är rengjord och
blekt syns nyansskillnaden mot resterande del av skrov
sidorna. Därför blir det i många fall nödvändigt att gå
över hela skrovsidorna med samma typ av rengöring.
Utifrån den slutsatsen är det en av sprayflaskorna som
blir vinnare i testet, nämligen Sharkbite med sin grepp
vänliga sprayflaska, tätt följd av Star Brite, Multimarine
och TC Nano. Alla dessa ger wow-effekten som förvän
tas av ett surt rengöringsmedel.

SÅ GJORDE VI TESTET
Vi har applicerat alla produkter enligt instruktionen på respektive flaska och låtit produkten verka enligt angivet tidsintervall. Testet har gjorts på ett båtskrov, på flera olika ställen
på gelcoaten, både i vattenlinje, på skrovsidor och på undervattenskropp. Temperaturen var vid testtillfället cirka 15 grader.
Alla produkter har använts koncentrerade. Vi har använt spraymunstycke där det angivits som möjlig appliceringsmetod.
Vi har bedömt: Användning, där vi tittat på hur lätt produkten
är att applicera. Tidsåtgång, där vi mätt hur lång verkningstid
produkten kräver. Resultat, där vi bedömt slutresultatet.
Förpackning, där vi tittat på utformning och tydlighet vad
gäller säkerhet.
NR 2 FEBRUARI 2020

»
PRAKTISKT BÅTÄGANDE 29

TEST Rengöringsmedel
NR 2 2020

NR 2 2020

Båtägande

Båtägande

Praktiskt
PRAKTISKT

HEMPEL

KAYOBA

BILTEMA

SHARKBITE

Praktiskt
PRAKTISKT

TC NANO MARINE

INTERNATIONAL

MULTIMARINE

LEFANT

PRIS: 189 KRONOR

PRIS: 50 KRONOR

PRIS: 50 KRONOR

PRIS: 195 KRONOR

PRIS: 215 KRONOR

PRIS: 180 KRONOR

PRIS: 134 KRONOR

PRIS: 159 KRONOR

Hempels rengöringsgel är lätt att applicera, men har inte riktigt det inledande
bettet. Den kräver efterskrubbning för att
få rent de svårast oxiderade ytorna. Men
resultatet blir helt okej efter skrubbning.
Verkningstiden uppges till 15–30 minuter,
men vi upplever att det inte händer så
mycket mer efter 5 minuter.

Här har vi en flaska som har samma
form som Hempels, men innehållet är
annorlunda. Konsistensen är lättflytande. Enligt instruktionen ska medlet
verka 10 minuter, men vi upplever att det
går mycket snabbare än så. Trots att vi
väntar ut hela tidsperioden krävs dock
lite efterskrubb för att få rent. Verkan
är snabb, men saknar bettet som vissa
andra medel har.

Även denna flaska är förvillande lik Hempels, men med ett lättflytande innehåll.
Här märker vi genast att det finns ett bra
bett. Nästan omedelbart bleks gulnaden
bort och de 5–10 minuter verkningstid
som instruktionen hänvisar till är minst
9 minuter för mycket. Här går det snabbt
och smutsen sköljs lätt bort utan skrubb.
Resultatet blir mycket bra. Varningstexten
på flaskan är dock svårläst.

Även TC Nano har ett riktigt bra bett.
Knappt har vi hunnit ställa ifrån oss
flaskan förrän resultatet är fulländat.
Spraymunstycke ingår inte, utan får köpas till. Vi anmärker på att varningstexten
bara rekommenderar skyddshandskar och
inte skyddsglasögon. Det står dock att
det finns risk för ögonskador, så förhoppningsvis drar användaren den slutsatsen
helt på egen hand.

Internationals rengöring har gelkonsistens som ser till att den stannar kvar på
vertikala ytor. Effekten kommer först
efter ett tag, även om vi upplever att det
går bra mycket snabbare än de 10 minuter
som det hänvisas till i instruktionen. Det
krävs en del eftergnuggning för att få det
rent. Antagligen beror det på att halten
av oxalsyra är så pass låg (<5 %). Varningstexten på flaskan är i minsta laget.

Multimarine har en ganska oansenlig
flaska och etikett, men bakom detta
döljer sig en mycket effektiv produkt. Här
har vi det bett som gör rengöringen kul.
Blekningen börjar omedelbart då medlet
sprayas på ytan och resultatet är lysande.
Spraymunstycke behöver köpas separat,
vilket får sägas vara okej, med tanke på
det låga priset på produkten.

OMDÖME

OMDÖME

Här har vi bettet med stort B. Sharkbite
levererar verkligen vad som utlovas.
Blekningen kommer omedelbart och
wow-effekten är total. Tack vare det
medföljande spraymunstycket är det
enkelt att komma igång. Flaskan är till
och med utformad så att den är skön
att hålla i. Spraydimman är obehaglig så
produkten kräver glasögon liksom flera
av de andra i testet. Men det är lätt att få
täckning, och stora ytor avverkas snabbt.
Det enda vi skulle önska är att varningstexterna på baksidan vore större.

OMDÖME

OMDÖME

Lefant har gjort en hybrid. Vätskan i
flaskan är något mer trögflytande än
en traditionell spray, för att få den att
stanna kvar längre på vertikala ytor. Men
när den sprayas resulterar det i att spraystrålen blir koncentrerad och mer riktad.
Den heltäckande spraydimman går inte
att få till med Lefant. Vätskan sprutas
mer i droppform, vilket gör att det krävs
mycket sprutande för att få full täckning.
Helst ska man gå efter med svamp för att
smeta ut den. På en vattenlinje fungerar
det. På större ytor på skrovet fungerar
det inte tillfredställande. Tanken var god,
men räcker inte hela vägen i praktiken.
Varningstext saknas på flaskan.

OMDÖME
+ Gelkonsistens
- Kräver lite skrubb

MER INFO

+ Lågt pris
- Kräver en del skrubb

erlandsonsbrygga.se

+ Snabbverkande, lågt pris
- Svårläst varningstext

MER INFO

OMDÖME

MER INFO

jula.se

+ Snabbverkande, enkel att applicera på
stora ytor
- Bildar spraydimma, inget munstycke

+ Snabbverkande, munstycke, flaskan
- Liten varningstext

biltema.se

MER INFO

+ Gelkonsistens
- Långsamt verkande

OMDÖME
+ Snabbverkande, enkel att applicera på
stora ytor, lågt pris
- Bildar spraydimma, inget munstycke

MER INFO
seasea.se

MER INFO
hjertmans.se

OMDÖME

seasea.se

MER INFO

+ Bra verkan trots lägre koncentration av
oxalsyra
- Svårt att få täckning med gelsprayen

erlandsonsbrygga.se

MER INFO
PRAKTISKT

Båtägande

Tabell
Fabrikat
Namn
Inköpsställe

STAR BRITE
PRIS: 319 KRONOR
Amerikanska Star Brite har även den en
omedelbar effekt som får oss att dra
på smilbanden. Den sprayas med fördel
på gelcoaten. Resultatet är fantastiskt.
Flaskan är något stor och otymplig att
jobba med, men räcker länge. Lukten är
påtagligt stark och stickande. Spraymunstycke ingår inte utan köps till.

OMDÖME
+ Snabbverkande, enkel att applicera på
stora ytor
- Luktar starkt, spraydimma

MER INFO
seasea.se
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Båtägande

erlandsonsbrygga.se

Autosol

Diamant

Grunt

Jotun

Hempel

Kayoba

Biltema

Sharkbite

TC Nano Marine

International

Multimarine

Lefant

Star Brite

Waterline
cleaner

Gelcoat
super plus

Boat
cleaner

Waterline
cleaner

Gelcoat
cleaning gel

Waterline
cleaner

Waterline
cleaner

Waterline
celaner

Gelcoat
cleaner

Stain
remover

Vattenlinjetvätt

Boat Bottom
waterline cleaner

Hull
cleaner

erlandsonsbrygga.
se

hjertmans.se

hjertmans.se

hjertmans.se

erlandsonsbrygga.se

jula.se

biltema.se

erlandsonsbrygga.se

seasea.se

seasea.se

hjertmans.se

erlandsonsbrygga.se

seasea.se

Pris förpackning

149 kr

179 kr

170 kr

279 kr

189 kr

50 kr

50 kr

195 kr

215 kr

180 kr

134 kr

159 kr

319 kr

Förpackningsmängd

500 ml

500 ml

500 ml

1 000 ml

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

1 000 ml

500 ml

1 000 ml

500 ml

1 000 ml

Pris/ml

0,30 kr

0,36 kr

0,34 kr

0,28 kr

0,38 kr

0,10 kr

0,10 kr

0,39 kr

0,22 kr

0,36 kr

0,13 kr

0,32 kr

0,32 kr

pH (enligt datablad)

2,2

–

1

1

1,2

1,3

1

1

0,8

–

1,4

2

1,5

Märkt frätande

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Handskar

Handskar, skyddsglasögon

Handskar, skyddsglasögon

Handskar, skyddsglasögon

Handskar, skyddsglasögon

Handskar, skyddsglasögon

Handskar, skyddsglasögon

Handskar, skyddsglasögon

Handskar

Handskar, skyddsglasögon

Handskar, skyddsglasögon

–

Handskar, skyddsglasögon

Trasa

Fuktad svamp/trasa

Pensel

Spray

Svamp/pensel

Svamp/pensel

Svamp/pensel

Spray

Spray

Svamp/pensel

Spray/svamp/trasa

Spray

Spray/svamp

Oxalsyra

Fosforsyra

Fosforsyra

Saltsyra

Oxalsyra

Oxalsyra

Oxalsyra

Oxalsyra

Oxalsyra

Oxalsyra

Oxalsyra

Oxalsyra

Oxalsyra

Användning

3

3

3

5

3

3

3

5

5

3

5

4

5

Skydds
rekommendation
Applicering
Aktiv huvudsubstans
Tidsåtgång

2

5

3

4

4

4

5

5

5

3

5

3

5

Resultat/effektivitet

1

5

2

5

3

3

5

5

5

3

5

5

5

Förpackning

5

2

4

3

4

4

3

5

3

4

4

4

4

Betyg totalt
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