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Biocidfri båtbotten genom skrapning – så sanerade jag min 33-fot 
segelbåt ”CARPE DIEM”  
 
Denna redogörelse är skriven av medlem 411 Arvi Wäin på uppdrag av JBS styrelse. Den beskriver hur han efter eget 
gottfinnande har lyckats genomföra sin sanering genom skrapning. Resultatet har bedömts vara gott och Arvi är fortfarande 
vid god hälsa. Arbetsmetoder, tips och råd etc. som han här beskriver gör inte anspråk på att vara en expertens guide eller 
allmängiltig för skrapning av giftig bottenfärg. Den som överväger att utföra saneringen genom skrapning beslutar givetvis 
själv vad och hur man vill göra utifrån sina egna förutsättningar. Eventuellt hittar man något matnyttigt i hans redogörelse 
inför sin egen förestående sanering. 

 
Bakgrund – ”Första skrapningen” 
 
Jag har en existerande epoxigrund som jag inte var beredd att riskera med en sandblästring. 
Skrapning blev därför mitt självklara val när för höga värden av koppar och zink ställer krav 
på sanering av båtbotten. Båten har JBS som hemmahamn och måste vara sanerad senast före 
2020 års sjösättning. Det är JBS överenskommelse med Järfälla kommun. 
 
I början av 2000-talet blev det nästan förbud i klubben att använda polerande och ”smetande” 
bottenfärger (exempelvis populära Hempels Mille Light som jag då hade som bottenfärg). 
Färgrester i varierande kulörer från den typen av bottenfärger följer ofta med truckbanden till 
efterföljande båtar vid sjösättningen. Främmande färgavtryck på nyputsade fribord gör ingen 
båtägare glad. 
 
Åren 2005-2006 gjorde jag därför om bottenmålningen från grunden, för att sedan övergå till 
en fastare bottenfärg. Skrovet gjordes rent från all tidigare bottenfärg m h a inköpt färg-
borttagningsmedel och skrapning. Färgen avlägsnades på ytor om ca 0,25 till 0,5 kvadratmeter 
i taget genom att omväxlande låta färgbortagaren verka på den senast behandlade ytan (ca 15-
30 minuter), medan den tidigare behandlade ytan skrapades. Jag har tyvärr glömt märket på 
färgborttagaren (Gundes tog hem en burk om ca två tre liter den gången, den var effektiv på 
den polerande färgen). Färgborttagare finns idag hos båttillbehörsbutikerna, ”Bryggan” m fl. 
Båten var ursprungliga epoxibehandlad närmast gelcoaten med VC-Tar ”tjärepoxi” (antal 
lager var obekant). Behandlingen var utförd i anslutning till leveransen när båten var ny1994. 
Tanken var att den epoxigrunden skulle behållas intakt efter skrapningen och att den dessutom 
skulle bättras på med ett par nya lager med epoxigrundfärg av samma typ som den tidigare.  
 
Emellertid, när det var dags för målningsarbetet 2006 gällde nästa generation av grundfärgen 
VC-Tar. Den nya har beteckningen VC-Tar 2, är fortfarande en lösningsmedelbaserad två 
komponent epoxigrundfärg, finns bara som svart, är helt syntetisk i den nya versionen, är 
lättmålad med roller eller pensel, är självutjämnande och ger en blank och hård yta när den är 
genomhärdad. Den ursprungliga VC-Tar (kännetecknas av att den är något mjukare och 
brunare) hade en komponent av organisk tjära som togs bort i efterföljaren. VC-Tar 2 finns än 
idag och ingår numera i Internationals produktsortiment (något dyrare än andra epoxi).  
Innan man målar den nya VC-Tar 2 på en yta med gammal VC-Tar från 90-talet, då gäller att 
först tvätta bort tjäran i den gamla färgytan med T-sprit (T-röd) för bästa fäste, därefter 
vattentvätta ytan lämpligen med högtryckspruta. På den skrapade och tvättade ytan målade jag 
på minst  två nya lager med VC-Tar 2 som förstärkning av den ursprungliga epoxi-
behandlingen från 1994. Efter den kompletteringen kunde man anse att man hade en god 
epoxigrund som skydd mot ”plastpest”. En fullvärdig epoxi-behandling bör bestå av 3-5 lager 
av VC-Tar 2 enligt färgtillverkarens rekommendation. 
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Som tidigare användare av Hempels bottenfärger blev det återigen Hempels. VC-Tar utgör 
annars grund för den välbekanta teflonbaserade bottenfärgen VC17. Jag ville fortsätta med blå 
botten och valde därför Hempels halvhårda bottenfärg Racing Light i den tidigare blå kulören. 
Men för att få ett bra fäste på den nya och blanka VC-Tar 2, var tipset att först grunda med 
Hempels Yacht Primer, en tunnflytande aluminiumpigmenterad vidhäftningsprimer (den har 
visat sig bita bra på epoxin). Hempels bottenfärg Racing Light blev bottenfärgen under flera 
år, men den upphörde att finnas till för ett antal år sedan. Som efterföljare föll valet på den blå 
LeFants Copper Nautica. Båda är av typ tunnskiktsfärg. 
De senaste tre fyra åren har jag upphört att bottenmåla. Det var väntat att biociderna skulle ha 
lakats ur från bottenfärgerna. Men tydligen inte, XRF-mätningen hösten 2017 har visat 
fortfarande höga värden av både zink och koppar. Båda överskrider gränsvärdena som JBS 
tillämpar för krav på sanering. Efterforskning avslöjar att zinken härrör från Hempels tidiga 
version av Racing Light (Hempel har bekräftat, dessutom att primern är utan zink). Kopparn 
finns som färgtypen anger i det yttersta lagret av den senast använda Copper Nautica. Ingen 
TBT har uppmätts på båten.  
 
 
Saneringen hösten 2017 – ”Andra skrapningen”  
 
Kravet på sanering 2017 innebär att än en gång måste befintlig bottenfärg avlägsnas, denna 
gång ner till min förstärkta epoxigrund från år 2006. Den homogena epoxigrunden ner till 
gelcoaten ville jag som sagt inte riskera med en blästring. På en fenkölad segelbåt, med 
närmare två meters djupgående, är arbetsförhållandet trots allt ganska bra för att skrapa. Man 
kan både stå upprätt och sitta på en stol för att utföra arbetet. Den som överväger en skrapning 
av en större motorbåt har ett betydligt jobbigare marknära arbetsförhållande att räkna med, 
om ens rimligt att ge sig på att skrapa. 
 
Under hösten 2017, efter en tidig upptagning i slutet av augusti, har all bottenfärg inklusive 
primern skrapats bort, ner till epoxigrunden med ytskiktet av VC-Tar 2. Eftersom ingen 
nymålning med bottenfärg har skett på flera år har skrapningen inte inneburit några större 
svårigheter med bra verktyg. Vidhäftningsprimern var den som satt hårdast. Under botten-
färger och primern möttes man av en närmast glashård väl genomhärdad yta med VC-Tar 2. 
Efter ca två veckors idogt skrapande hade jag nästan fyllt en 10-liters hink med blå färgrester 
av bottenfärg. Hinken blev möjlig att tömma i den speciella container för miljöfarligt avfall 
som ställdes upp i hamnen för begagnad blästersand efter höstens genomförda blästringar.  
 
Skrapningen har genomförts med en handskrapa, utrustad med ett utbytbart och vändbart  
50 mm brett hårdmetallstål av bästa kvalitet fabrikat Bahco. Jag har använt ett och samma stål 
för hela arbetet och stålet har fortfarande god skärpa (Bahco-stål finns på Jula för 149 kr/st). 
Ett bra skrapverktyg är guld värt! 
 
För att minimera spridningen av torra färgrester vid skrapningen, har jag hållit den bearbetade 
ytan våt med vatten. En 5 liters växtspruta, av en typ som trycket kan pumpas upp i, har varit 
bra för ändamålet. Med sprutan ständigt gripbar i sin närhet avfyrar man då och då en dusch 
mot arbetsytan. Vattnet medför att bottenfärg har en benägenhet att mjukna något i vått 
tillstånd, vilket underlättar arbetet. En annan fördel med att hålla ytan våt är att de våta 
färgresterna blir ”tunga” och faller i huvudsak rakt ner på marktäckningen eller fastnar på 
skrapan. Marktäckningen ser man till att alltid ha med sig under arbetsområdet. Lämplig 
marktäckning kan vara av typ tjock byggplast som tål att gå på utan att det går hål i den 
(vattenpölar får man räkna med). En extra hink med vatten är också bra att ha i sin närhet för 
att skölja av skrapan när den börjar becka igen.  
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Efter hand tömmer man över färgresterna från marktäckningen, exempelvis i en hink, så man 
slipper trampa runt i och sprida nerfallna färgrester till omgivningen (svårt att helt undvika). 
Hinken skall givetvis tömmas på anvisad plats för miljöfarligt avfall när det blir så dags. 
 
Genom att hålla arbetsytan våt hade jag ett begränsat behov av ett avancerat andningsskydd, 
jag använde både enkla och ett bättre med utbytbara filter emellanåt. Separata andningsskydd 
har en förmåga att orsaka en besvärande imma på skyddsglasögonen, därför blev stora delar 
av skrapjobbet utfört utan andningsskydd. Däremot gäller det att ha bra skyddsglasögon, en 
huvudbonad som även täcker öron och nacke, och framför allt rejäla och täta gummihandskar. 
Lite främmande färg i ansiktet får man räkna med efter varje arbetspass om man inte använder 
heltäckande mask som ansiktsskydd.  
Om skrapningen ändå upplevs som att det yr omkring väl mycket färgdamm och fria 
färgrester av giftig bottenfärg, då gäller det givetvis att skydda sig med fullgott andnings-
skydd, ansiktsmask och lämpliga skyddskläder (en arbetsdräkt av engångstyp eller en billig 
regnpocho av plast från Jula). 
 
Jag gjorde även prov med ett hemmagjort färgborttagningsmedel i form av kristallin 
kaustiksoda upplöst i vatten (1,5 dl soda i 0,5 liter vatten). Man måste se upp med värme-
utvecklingen vid tillblandningen, en glasburk kan spricka pga. värmespänningarna! Jag 
använde en plastburk. För att medlet inte ska rinna av vid påstrykningen, blandas tapetklister i 
lösningen tills man får en lämplig konsistens. Medlet penslas på en begränsad yta i taget och 
behöver verka i 15-30 minuter. Observera att penseln som används måste ha hår av syntetiskt 
material, organiska penselhår löses upp och penseln blir som en enda klump efter ett tag. När 
färgen har mjuknat skrapas den bort med Bahco-skrapan. Ta även hjälp av sprutan med 
vatten, färgborttagaren biter bättre på en från början våt yta. Skölj av den renskrapade ytan 
efter hand så att sodarester inte tillåts verka längre än nödvändigt. Själv har jag ingen 
erfarenhet av i vilken grad sodalösningen angriper gelcoaten, eget prov rekommenderas. Min 
genomhärdade epoxigrund med VC-Tar 2 klarade sig bra mot sodanlösningen.  
Färgborttagaren med kaustiksodan fungerande ganska bra på mina bottenfärger, visst 
mjuknade färgen och blev lättare att skrapa bort. Jag begränsade dock användningen av 
sodametoden eftersom jag fann den mera omständlig och riskfylld utan ett bra ansiktsskydd. 
Kaustiksodan användes därför i huvudsak på vertikala ytor (exempelvis på köl och roder). 
Större delen av skrovet skrapades utan färgborttagaren, en bra skrapa och vatten fungerade 
bra för mig. 
 
Försiktighet gäller med kaustiksodan, man bör skydda ansikte och ögon med ett visir eftersom 
medlet är ytterst frätande. Sodan ger snabbt sår på oskyddad hud om inte våta färgrester 
omedelbart tvättas bort med vatten. Mitt arbete med färgbortagaren resultera i några smärre 
sårskorpor på näsan eftersom jag inte hade tillgång till ett visir framför ansiktet.  
 
 
Återstår slutmålning av botten våren 2018 
 
Status efter 2017 års höstarbete är att skrovet är renskrapat från alla tidigare färglager in till 
den tidigare epoxigrunden från 2006. Ytan är dessutom vattenslipad med våtslippapper 180 
(nödvändigt på mångårig epoxifärg) och botten är rentvättad med högtryckstvätt. Således är 
förarbetet full färdigt för att slutmåla botten. Ytterligare två lager VC-Tar 2 är planerat. Det 
första skiktet kommer att målas med utspädd färg (5% VC Tinner) för bra fäste, det andra 
målas ”vått i vått” på det första. VC-Tar 2 blir det slutliga ytskiktet mot vattnet. Tillsammans 
bör det bli mer än väl de 5 lager som rekommenderas för ett fullgott skydd mot ”plastpest”. 
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Målningen av de sista färglagren med VC-Tar 2 planeras ske på vårkanten när dygns-
temperaturen håller sig över +5 grader, epoxifärg behöver det under härdningen.  
Ytorna under stöttorna är redan färdigmålade med två lager VC-Tar 2. Färgen har fått genom-
härda i minst 3 dygn utan belastning för att undvika tryckskador i färgytan. Två extra stöttor 
av typ Press & Son har använts vid bearbetning och målning av ytorna där vaggan stöttar 
båten. Extrastöttor måste förankras väl när stödytorna bearbetas. Särskilt skall man tänka på 
att de aktra stödpunkterna för en fenkölad båt är speciellt kritiska. Rekommenderas 
behandling av en stödyta i taget när man lättar på en ordinarie akterstötta. 
 
Min erfarenhet av VC-Tar 2 som ”bottenfärg” i Mälaren 
 
Båten har hamnplats i JBS hamn, normalt endast med en kortare vistelse i Saltsjön under 
någon sommarvecka per säsong. Den aktuella epoxifärgen VC-Tar 2 har varit föremål för 
jämförelse med befintlig bottenfärg beträffande påväxning. Två säsonger har jag preparerat 
några provytor på botten med VC-Tar 2 som ytskikt. Vid upptagningen varje år har jag kunnat 
jämföra ytorna med VC-Tar 2 och den övriga botten som har bottenfärg. Ytorna har inte 
uppvisat någon större skillnad när det gäller påväxning här i Mälaren. Samma något slemmiga 
yta har funnits på båda och slemmet har utan större besvär kunnat avlägsnas på båda ytorna 
genom högtryckstvätt efter upptagningen. En biocidfri båtbotten med VC-Tar 2 (eller annan 
epoxigrund) förväntas fungera väl så bra som andra östersjöfärger här i Mälaren!  
 
Medlem 411 Arvi Wäin i december 2017 
 
 
Bilder från pågående arbete: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Delvis skrapad botten med visade redskap 
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Rodret efter renskrapning 
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Nymålad stödyta under härdning 
 
 

 
 

Bra skrapa med kvalitetsstål är guld värd 
 


