TEST: vannlinjerens

TESTVINNER!

Grunt vant
TESTVINNER:
Grunt virker ikke like
raskt som Selaclean,
men middelet er
svært effektivt og
fjerner all smuss.

Tekst
OG FOTO:
ATLE
KNUTSEN

DÅRLIG
VIRKNING:
Renskib Stain &
Barnacle
Remover har ingen synlig effekt
etter 30 minutter.

Vi har testet fem produkter som renser
vannlinjen. Alle er basert på syre, men
forskjellene i virketid og effektivitet er
store. Prisene varierer også en hel del –
men for en gangs skyld er det sammenheng mellom pris og kvalitet.

KLAR
FOR TEST:

En møkkete, gulnet
vannlinje ble påført
fem forskjellige produkter med svært
varierende effekt.

M

økkete vannlinjer er skjemmende. Og det kan
være en arbeidskrevende skurejobb på en stor
båt dersom man ikke har de riktige vaskemidlene
tilgjengelig. Vi har testet fem forskjellige produkter. Fire av dem er spesielt beregnet for rens av vannlinje
og fjerning av rur, mens det femte produktet er en sterk kraftvask som også markedsføres for bruk på båt og rensing av
gelcoat. Alle produktene er syrebasert.

Slik testet vi: Testen ble gjennomført på en eldre plastbåt
med sterkt gulnet vannlinje. Vi tapet opp fem like felter og
påførte deretter de ulike produktene, først en gang, deretter
etter ti minutter og lot dem virke i 30 minutter. Både Renskib
og Grunt har en anbefalt virketid på 30 minutter, mens de øvrige produktene krever mindre virketid.
Etter 30 minutter vasket vi det behandlede området med
vann i henhold til hver enkelt brukerbeskrivelse, med ny klut
for hvert produkt. Arbeidstemperaturen i hallen var ca 10°C
på testtidspunktet.

VASKET AV MED VANN: Etter 30 minutters virketid, vasket vi av
hvert testfelt med ren fille og vann.
Forhandlerinformasjon
Produkt
Grunt boat cleaner
Renskib Yellow Stain & Barnacle Remover
Selaclean rur- og vannlinjeclaner
Sharkbite Waterline Cleaner
Wash All Extreme
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Forhandler/produsent
www.boatbuddy.no
www.renskib.dk
www.krefting.no
www.watski.no
www.drakechemicals.no

Selaclean raskest – Grunt grundigst. Rur- og vannlinjecleaneren fra Selaclean var klart raskest i testen. Middelet
sprayes på med sprayflaske. Etter bare noen få minutter begynte det gule belegget å forsvinne, og i løpet 30 minutter var
alt borte. Annen smuss ble derimot hengende igjen.
Selacleans produkt har et relativt høyt saltsyreinnhold.
Grunt var markant mindre virkningsfullt i starten.
Middelet har konsistens omtrent som lim, og påføres med
pensel. Men til tross for en treg start, viste middelet seg å
være klart mest effektivt. Etter 30 minutter var all smuss borte, også den som Selacleans Rur- og vannlinjecleaner etterlot.
Grunt gjør definitivt jobben for deg.
Wash All Extreme er en god kraftvask, og løser opp både
det gule belegget og øvrig smuss, men krever at man mekanisk vasker det bort med svamp.
Holder ikke mål Waterline Cleaner fra Sharkbite hevder å
være «Sharpest gelcoat cleaner there is!» på flasken. Det
stemmer ikke. Både Grunt og Selaclean er mer effektive produkter. Danske Renskibs Yellow Stain & Barnacle Remover
holdt ikke mål. Her var det ikke mulig å se noen forskjell på
det behandlede feltet etter 30 minutter.
B..M

www.batmagasinet.no

LITEN TVIL:

Grunt er klart det
mest effektive middelet, og gjør dessuten
hele jobben selv.
Sharkbite og Selaclean
er også effektive
produkter.

TESTFAKTA
Produkt
Grunt boat cleaner
Renskib Yellow Stain & Barnacle Remover
Selaclean rur- og vannlinjeclaner

Virkestoff
Fosforsyre
Sitrussyre
Saltsyre

Mengde
1,0 l
1,0 l
1,0 l

Pris
300,DKR 129,129,-

Sharkbite Waterline Cleaner
Wash All Extreme

Oksalsyre
Natriumhydroksid (kaustisk soda)

0,5 l
1,0 l

219,174,-

www.batmagasinet.no

Vurdering
Testvinner! Virker saktere enn Selaclean, men fjerner all smuss.
Testtaper! Ingen synlig virkning.
Best på gulnet vannlinje. Virker raskest, men er ikke like grundig
som Grunt.
Effektiv, men virker ikke like raskt som Selaclean.
Virker, men krever skrubbing.
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