
ANVÄNDNING AV SPÄRRFÄRG  

Transportstyrelsen avråder från spärrfärg som metod och skriver på sin hemsida ”I nuläget är det 
dock oklart om de spärrfärger som finns för fritidsbåtar verkligen är effektiva mot TBT-läckage”. En 
EU förordning från 2003 anger inkapsling med spärrfärg som en metod för TBT och 
Transportstyrelsen förbjuder därför inte spärrfärg på fritidsbåt.  

JBS går på myndigheternas linje och kan därför inte rekommendera sina medlemmar att använda 
spärrfärg, men det är inte förbjudet att göra det. Man gör det på egen risk eftersom om 
myndigheterna senare skulle förbjuda metoden så kan det krävas sanering av båt målad med 
spärrfärg över biocidfärg.  

Applicering och färgval  
Det är viktigt att göra rätt om spärrfärg appliceras för att godkännas av JBS som metod. Spärrfärgen 
måsta vara specificerad för den biocidfärg som ska kapslas och ska redovisas för JBS. Båtar äldre än 
25 år med okänd färg måste använda spärrfärg specificerad mot TBT.  
Information till båtägare som har använt eller avser använda spärrfärg: 

- All gammal lös färg ska tas bort och kvarvarande färg ska tvättas av ordentligt. 
- Blödande eller tjocka, grova, krackelerande bottenfärger lämpar sig inte för  

övermålning med spärrfärg  
- Spärrfärgen ska vara av rätt typ och vara tillverkad för att ha inkapslingseffekt för  

biocidutsläpp, s.k. sealer. Kontrollera att färgen är specificerad för den biocidfärg som ska 
kapslas in. 

- Vissa spärrfärger är mindre lämpliga att ha som ytskikt och bör övermålas med en s.k.  
hard racing biocidfri färg. Den har högre slitstyrka och är lättare att hålla ren.  

- Följ alltid tillverkarens anvisningar om hur färgen ska appliceras för att ge avsedd  
inkapsling.   

- Underhåll spärrfärgen och kontrollera färgen varje år. Bättringsmåla vid behov. 
-   

Här är några exempel på spärrfärger som använts:  
International:  
- Promocon  (bör övermålas med Lagoracing 2) Är testad mot TBT, Cu och Zn. 
- Antifouling Sealer.  Är bara specificerad mot Cu och Zn ej mot TBT 
Hempel:  
- Underwater Primer (bör övermålas med Eco Power Racing) Är testad mot TBT, Cu och Zn. 
Andra stora tillverkare som Jotun m fl har också dessa speciella spärrfärger.  
 
Rengöring av skrov med spärrfärg  
Tvätt av skrovet vid upptagning bör ske med försiktighet för att inte skada spärrfärgen,  
speciellt vid högtrycksspolning.  
Har båten maskinborsttvättats under sommaren bör spärrfärgen inspekteras extra noga vid  
upptagning och bättringmålas vid behov. 
 


