PRAKTISK: grunt! FRA bOAT bUDDY

TESTET: Vi påførte
rengjøringsmiddelet
Grunt! på jolla og lot det
virke i 30 minutter.
Virketiden er avhengig av
temperaturen og hvor
skitten overflaten er.

TRE STEG: Grunnpakken til Boat Buddy består av tre
produkter som rengjør, renser i dybden og forsegler
overflaten med voks.

Det virker!
FØR: En kraftig forurenset
og oksydert jolle ble brukt
som testobjekt.

Irske Boat Buddy har en
komplett serie båtpleieprodukter som nå lanseres i
Norge. Vi har testet deres
raskeste løsning for rengjøring og polering – og har
aldri sett noe lignende.
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ETTER: Resultaet etter behandling med

Grunt! og en rask rubbing er oppsiktsvekkende - og lite arbeidskrevende.

E

ffekten på ulike båtpleieprodukter,
er høyst varierende, og til dels bedrøvelige i forhold til prisen. Vår
erfaring gjennom mange år, er at
industriprodukter til en brøkdel av prisen ofte
er mange ganger så effektive som kostbare
båtpleieprodukter. Men den senere tid har vi
testet flere produkter øremerket for båt som
både er miljøvennlige, og som har en imponerende effekt. Den irske produktserien Boat
Buddy består av en rekke ulike midler, og i
denne utgaven har vi gjort en test på deres
raskeste løsning for rengjøring og overflatebehandling. Vi kommer tilbake med tester av
den komplette produktserien.
Gjør jobben selv

“Latmannsvarianten” til Boat Buddy består
av rengjøringsproduktet Grunt boat cleaner,
som inneholder fosforsyre (som også finnes i

Coca Cola). Denne syren skal i følge produsenten ikke være skadelig for plasten. Grunt
er en kombinasjon av produktene Marine
Surface Wash og Marine Surface Cleaner, og
gjør vitterlig jobben mens du står og ser på.
Vi testet Grunt på en svært skitten jolle
med sterkt misfarget skrog, blant annet på
grunn av avrenning fra en kobbergruve i nærheten av båthavnen. Vi markerte et felt på
skrogsiden med tape for å vise kontrasten mellom behandlet og ubehandlet område. Grunt
ble påført med pensel på et felt uten annen
behandling i forkant. Produktets virketid er
temperaturavhengig – jo varmere, desto mer
effektivt. Testen ble utført i romtemperatur,
og middelet fikk stå og virke i 30 minutter i
henhold til anvisningen. Allerede etter noen
minutter begynte misfargingen å forsvinne.
Etter 30 minutter vasket vi overflaten med
www.batmagasinet.no

svamp og vann. Det behandlete området var
tilnærmet rent, og hadde fått tilbake sin opprinnelige farge. En utvidelse av virketiden på
20-30 minutter, ville uten tvil ha løst opp de
siste flekkene med urenheter. Disse fjernet vi
imidlertid enkelt med Marine Surface
Renovator som inneholder rubbing og noe
voks. Dette produktet gir en viss grad av overflatebeskyttelse, og båten er nå klar for sjøsetting. Ønsker man å forsegle overflaten for en
bedre beskyttelse med lenger varighet, bør den
poleres med Marine Surface Protector.
Førsteklasses resultat

En fullstendig rengjøring av vår testjolle ville ha tatt anslagsvis to timer. Effekten og resultatet av produktet er åpenbar, og man får
et meget godt resultat med minimal innsats.
Vi har ikke målt overflateglansen opp mot
www.batmagasinet.no

andre produkter i denne
testen. Den sammenligningen vil vi gjøre i senere tester.
I april-utgaven skal vi
teste en rekke produkter,
blant annet den komplette tre-stegs-pakken til
Boat Buddy, som er en
mer omfattende overflatebehandling enn “latmannsvarianten” i denne
testen.
MED PENSEL:
Grunt! legges på
overflaten med en
vanlig pensel
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ETTER EN HALVTIME: Etter 30 minutter uten å røre en
finger, så testetfeltet slik ut. Lenger virketid ville også ha
løst opp smusset i vannlinjen.

VASK AV: Grunt! fjernes med svamp og vann.

Komplett pakke
Den komplette vårpusspakken til
Boat Buddy består av
1. Marine Surface Wash, som er et
vaskemiddel som tar smuss og organisk materiale.
2. Marine Surface Cleaner, som
renser dypere inn i porene i gelcoaten.
3. Marine Surface Protector som inneholder
både carnuba og montan-voks og som brukes
for å forsegle overflaten og beholde glansen
over tid.
4. Marine Surface Renovator er en
polering og rubbing og inneholder rubbingkrystaller. Brukes på lett til middels oksyderte overflater når Surface Protector ikke
strekker til for å få opp glans.
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RUBBING: Problematiske flekker fjernes effektivt med Surface Renovator som inneholder
rubbingkrystaller.

FAKTA
Produkt
Innhold
Pris
Opplysninger:

Grunt
1 liter
300,www.boatbuddy.no

Surface Renovator
1 liter
325,-

Surface Protector
1 liter
300,-

www.batmagasinet.no

