Se vores nye hjemmeside med webshop:

www.hfmarine.dk

Epoxy workshop
12. November 2022

Danmarks største udvalg
af produkter til komposit
og marine industrien
Alt hvad du behøver af produkter til pleje, reparation,
vedligeholdelse og restaurering af glasﬁber og træbåde
Foto: SES Yacht Tuzla, Istanbul Hook Design - Dæk fuget med TDS SIS 440 Grå

595,- inkl. forplejning og
værktøjskasse. Mere info på
www.hfmarine.dk

Katalog 2022

Se DIY beskrivelser inde i bladet

TDS SIS440 Dæksfugemasse
Primerfri fugemasse

Epifanes Polyurethane,
2 komponent maling

Seajet Pellerclean

PRIMERFRI DÆKSFUGEMASSE
fås i sort, grå og hvid i henholdsvis 305 ml
patroner eller 592 ml pølser.
Professionel dæksfugemasse som er nem at
arbejde med.

En højglans to-komponent maling med særdeles
flot glans. Epifanes Polyurethan Yacht Coating er
ridse resistent og har en fremragende udendørs
holdbarhed og vejrbestandighed. Malingen har
fantastiske flydeegenskaber og nem at arbejde
med. Epifanes Polyurethan Yacht Coating kan
påføres både med pensel, rulle eller sprøjte.

En biocid-fri beskyttelse imod begroning til
propeller, stævnrør, sejlbådsdrev, trimflaps mm. Er
miljøvenlig og langtidsholdbar. Den kan holde i op
til 3 sæsoner. Kan anvendes på motor og sejlbåde
med max fart op til 30 knob.

750 gr kr. 525,-

1750 ml kr. 1.864,-

305 ml patron kr.183,-

592 ml pølse kr. 282,-

325 ml kr. 674,-
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Nyheder 2022
ALEXSEAL®
Premium
Wash Down
Concentrate

NYHED

ALEXSEAL®
Premium
Polymer
Sealer

NYHED

Premium Wash Down Concentrate er
et biologisk nedbrydeligt vaskemiddel
designet til at rengøre ALEXSEAL®
topcoats. Det er PH neutralt, indeholder
ikke slibemidler og skylles meget
nemt af hvilket reducerer tørretiden.
ALEXSEAL® Premium Wash Down
Concentrate er udviklet til det hårde
havmiljø.

Premium Polymer Sealer er en ikkeslibende syntetisk sealer designet til
rengøring og beskyttelse af overflader
malet med polyuretan 2-komp. maling.
Det anbefales at anvende ALEXSEAL®
Premium Polymer Sealer hver 3. til
4. måned på områder der er udsat for
meget sollys.

Varenr.

Pris

Varenr.

Pris

1 QT

18792

Kr. 282,-

1 PINT

18790

Kr. 319,-

1,25 GL

18793

Kr. 685,-

1,25 GL

18791

Kr. 1.866,-

NY Workshop - Maling, Lak og Skridsikker Belægning
NYHED

Workshop hvor du lærer om mange af vores produkter til overfladebehandling af din båd. Vi underviser i hvordan du skal gribe det an når du skal prime, male
og lakere forskellige overflader. Vi fortæller omkring de forskellige produkter vi kan levere, samt brugen af dem, primært på glasfiber og træ. Produkterne
vil være af mærkerne Epifanes, Alexseal og Kiwigrip. Du vil selv få muligheden for at arbejde med både værktøj og materialer og der vil være rig mulighed
for at stille spørgsmål. Workshoppen er en ”fyraftens-workshop” hvor vi starter kl. 17:00 og slutter ca. kl. 20:00. Prisen 395,- er inklusive kursus, sandwich
samt øl, vand og kaffe. Workshoppen afholdes på vores adresse i Svendborg.

TILMELDING PÅ VORES WEBSHOP PÅ WWW.HFMARINE.DK
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Epifanes Lak
Rapid Clear

Matlak

Hurtigtørrende halvblank 1-komponent lak, som bruges
både inden- og udendørs. Der kan påføres 3-4 lag på
en dag. Ekstra god vedhæftning på teak. Lakering med
højglans på sidste lag er muligt. Mellemslibning er ikke
nødvendig. Skal ikke fortyndes.

Indendørs hurtigtørrende matlak med et super flot
mat satin skær. Anvendes som afsluttende lag oven
på Epifanes højglans klarlak. Et meget eftertragtet
produkt med overbevisende egenskaber.

Rækkeevne
ca. 10 m2 / ltr.

750 ml

Varenr.

Pris

10137

Kr. 285,-

Rækkeevne
ca. 13 m2 / ltr.

Varenr.

Pris

1,0 Itr.

10118

Kr. 366,-

0,5 Itr.

10119

Kr. 203,-

Mahogni Bejdse og Teak Bejdse

Bådlak Klar

Epifanes bejdse er en hrutigtørrende bejdse specielt
udviklet til mahogni og andet marinetræ. Mahogni
bejdsen giver en varm og levende rødbrun mahognifarve.
Teak bejdsen er teak farvet og knap så rødlig. Kan
lakeres efterfølgende. Rækkeevne 4-6 m2 pr. 500 ml.

Højglans klar lak, som er verdensberømt for sin glans
og øvrige holdbare egenskaber, fylder meget for hvert
lag. Slidstærk og meget nem at påføre. Fremragende
fleksibilitet og vandtæthed.
Rækkeevne
Varenr.
Pris
ca. 14 m2 / ltr

1,0 Itr.

10115

Kr. 348,-

0,5 Itr.

10117

Kr. 191,-

0,250 Itr.

10116

Kr. 120,-

Varenr.

Pris

Mahogni bejdse

0,5 Itr.

10281

Kr. 256,-

Teak bejdse

0,5 Itr.

10294

kr. 256,-

Epifanes Primer

Polyurethan Klarlak

Multimarine Primer

2-komponent højglans lak med et fantastisk
beskyttende UV filter. Utrolig slidstærk. Kan bruges både
uden- og indenbords. De fremragende flyde-egenskaber,
gør denne 2-komponent lak særdeles velegnet til både
pensel, rulle og sprøjte.
Rækkeevne
12 m2 / ltr. 750 ml

Beskrivelse

Varenr.

Pris

750 gr.

10144

Kr. 525,-

3 ltr.

10143

Kr. 2.038,-

1-komponent primer, som kombinerer alle egenskaber af
for- skellige grundings-primere i en. Vedhæfter på træ,
fiberglas, stål, rustfrit stål, aluminium, metal, epoxy. Kan
overmales med både 1- og 2-komponent top-malinger.
Varenr.
Pris
Hvid, 750 ml 10187
Kr. 279,Grå, 750 ml
10188
Kr. 279,-

Hård 2-Komponent Halvblank Underprimer.
Epifanes Polyurethan Clear Satin
750 gr. tilbyder det ultimative i hårdhed. Det er en tokomponent klar halvmat finish lak baseret på umættede
polyestere. Lakkens finish har silkemat glans, hårdhed
og er helt klar. Epifanes Polyurethan Clear Satin bådlak
er ideel til krydsfiner, lakering af epoxy overflader, salon
borde, dørk osv. og har fantastiske flyde egenskaber
og holdbarhed. Lakken har en høj UV beskyttelse og
slidstyrke der sikrer imod forvitring, kemikalier og tab
af glans. De udestående flyde egenskaber gør at denne
to-komponente lak er særdeles velegnet til påføring med
både pensel, rulle og sprøjte.
Rækkeevne
ca. 12 m / ltr
2

750 gr.

Pris

10186

Kr. 525,-

Rækkeevne
750 gr. / 9 m2

Højglans lak med speciel god vedhæftning på teaktræ.
Trænger langt ind i træet og giver en god lag-opbygning.
Særdeles flot glans.
Rækkeevne

Varenr.

Pris

1,0 Itr.

10147

Kr. 396,-

0,5 Itr.

10148

Kr. 211,-

750 ml

Varenr.

Pris

10950

Kr. 393,-

Epoxy Primer
Bruges som grunder i et 2-komponent malingssystem på
epoxy, glasfiber, krydsfiner eller stål. Anvendes over og
under vandlinien. Et meget solgt og populært produkt med
rigtig gode egenskaber.
Rækkeevne Farve

Teaklak

ca. 12 m2 / ltr.

Varenr.

Giver en meget glat, pinhole fri overflade, før påføring
af Epifanes 2-komponent polyurethan maling. Gode
flydeegenskaber, meget hurtigtørrende, medium fylde
og nem at slibe. Et virkeligt kvalitetsprodukt, med
sublime egenskaber.

12 m2 / ltr.

Hvid

Varenr.

Pris

750 ml

10109

Kr. 450,-

2 ltr.

10108

Kr. 1.130,-

Epifanes Combi Spartel - 1 Komponent Bådspartel

Størrelse:

Epifanes Combi Spartel er en 1 komponent spartel
til båd, bil eller campingvogn til at reparere mindre
skader med på træ eller stål over vandlinjen inden
de skal males med 1 komponente produkter. Kan
kun påføres i tynde lag.
Varenr.
Pris

225 gr. (tube)

10216

Kr. 116,-

800 gr. (dåse)

10105

Kr. 272,2

Epifanes Emalje
Yacht Emalje

Vandlinje Emalje

Traditionel højglans emalje maling til ind- og udvendig brug. Malingen flyder
utroligt godt sammen og bevarer sin glans længe. Meget slidstærk og
vejrbestandig.
Farve

Varenr.

Hvid

10166

Elfenben # 24

10157

Mellemgrå # 212

10154

Lyseblå # 215

10911

Havblå # 7

10163

Kongeblå # 8

750 ml

Pris

Rækkeevne

10165

Farve
Varenr.
Pris
10282
Hvid
10283
Blå # 7
10284
Mørk blå # 8
250 ml 3-4 m2
250 ml
Kr. 166,10286
Sort # 19
10285
Rød # 16
10293
Grøn

Kr. 288,-

Hallberg Rassy blå # 29

10158

Grøn # 62

10161

Polyurethan Maling

Marstalgrøn # 48

10159

Rød # 16

10150

Sort # 19

10151

2-komponent højglans maling. Utrolig slidstærk og meget nem at påføre. Kan påføres
med pensel, rulle eller sprøjte. Særdeles flot glans. Kan anvendes på stål, glasfiber,
aluminium og træ. Egnet til ind- og udvendig brug over vandlinien.
Farve
Varenr. Pris
Hvid RAL 9010
10927
Hvid # 800
10135
Elfenben # 804
10175
Mellemgrå # 811
10176
Havblå # 850
10179
Rød # 845
10189
Sort # 801
10195
750 gr.
Kr. 525,Mørkegrå # 821
10234
Lysegrå # 831
10222
Crème lys # 839
10177
Sand lys # 841
10178
Hvid knækket # 848
10905
Græsgrøn # 859
10181
Royal Blå # 854
10220
Specialfarver:
Halberg Rassey blå # 29
10231
750 ml
Kr. 717,Coronet grøn / grå
10206

Hvid fås også i 2 liters emballage.
Se Epifanes farvekort for flere farver.

Satin, Interiør
1-komponent mat interiør emalje, ideel til maling
af aptering og indendørs opgaver og giver en meget
slidstærk og flot finish. En højkvalitets emalje med
meget fine egenskaber og lang holdbarhed.
Farve
Hvid

750 ml

Varenr.

Pris

10955

Kr. 351,-

Monourethan Emalje
1-komponent hård højglans emalje, urethanbaseret resin, første klasses dækkeog fyldeevne. Giver en langvarig, vejrbestandig og slidstærk overflade, bruges til
træ, stål, aluminium og glasfiber.
Farve

Varenr.

Hvid

10192

Elfenben # 3124

10197

Lys Grå # 3140

10202

Mørk grå # 3212

10203

Havblå # 3107

10174

Hallberg Rassey Blå # 3129

750 ml

10201

Kongeblå # 3108

10208

Mørk Grøn # 3168

10191

Rød # 3116

10204

Sort # 3119

10232

Gul # 3137

10226

Se Epifanes farvekort for flere farver.
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250 ml højglans yacht emalje, specielt fremstillet til brug
i vandlinjen. Har særdeles god beskyttelse mod vind og
vejr, og de omskiftelige virkninger af vand og luft. Kan
påføres på glasfiber, træ, stål, aluminium, på primerlag
eller et slebet eksisterende malingslag.

Pris

Se Epifanes farvekort for flere farver.

Fortynder
Fortynder D601 til epoxyprimer
Varenr.
1 ltr.
10106

Pris
Kr. 232,-

Fortynder polyurethan (Pens. / rulle)
Varenr.
Pris
1 ltr.
10104
Kr. 256,Kr. 351,-

Fortynder polyurethan (sprøjte)
Varenr.
1 ltr.
10139

Pris
Kr. 236,-

Fortynder lak / maling 1-komp. (pens. / rulle)
Varenr.
Pris
1 ltr.
10113
Kr. 133,Fortynder, lak / maling 1-komp. (sprøjte)
Varenr.
Pris
1 ltr.
10138
Kr. 155,-
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NYHED!!!
Med den nye app fra Epifanes har du altid teknisk hjælp
ved hånden hvad angår vedligeholdelse af din båd.
Skal du lakere eller male enten over eller under vandlinjen kan du
hurtigt og nemt ﬁnde ud af hvilke produkter du skal bruge samt
fremgangsmåde.
Du har også adgang til diverse tips og tricks.
HF tips til Epifanes Yacht Coatings
• Lagtykkelse er vigtig, selvom emnet ligner en million efter 4-5 lag lak, er det ikke nok for at beskytte mod vind og vejr og vigtigst UV
stråler. God lagtykkelse er afgørende for holdbarheden af dit laklag.
• Påfør kun lak og maling i tørt vejr og ikke for tidligt eller for sent på dagen, laker ikke i direkte sollys.
• Skumpensler er gode til at efterstryge lak og maling.
• Ved lakering i høje eller lave temperaturer anbefales det at fortynde ca. 5-10 % i sidste lag.
• Epifanes polyurethan maling og monourethan maling kan bestilles i RAL farver - ring for info.

Download Epifanes boatpaint aid i

w w w . h f m a r i n e . d k
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Epifanes Mono-Urethane Farvekort

Epifanes Poly-Urethane Farvekort

hvid

3248

3253

3124

800

848

804

805

3101

3126

3243

3242

841

839

803

826

3201

3125

3140

3212

831

811

821

853

3221

3107

3129

3210

852

850

854

855

3108

3172

3165

3137

859

879

875

814

3116

3233

3123

3119

842

845

856

801

Farverne er så nøjagtige som muligt men kan afvige en smule i forhold til den endelige maling.
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Malerredskaber

Skumpensler

Badger Lakpensel

Onyx Pensler

Fooler Pensler

Rigtig gode til efterstrygning af lak,
maling, epoxy, bundmaling eller andre
coatings.
Efterlader laget perfekt uden luftbobler
eller penselstrøg.

Højkvalitets lak og malingspensel,
god at holde på (også i længere tid),
mejsel-formede børster, taber ikke
hårene.

Gode pensler til al slags lakering og
maling

Gode til eks. epoxy og bundmaling

Varenr.

Pris

Varenr.

Pris

1” (25 mm)

13100

Kr. 9,-

1” (25 mm)

13126

Kr. 176,-

2” (50 mm)

13101

Kr. 16,-

1,5” (40 mm)

13104

Kr. 242,-

3” (75 mm)

13102

Kr. 18,-

2” (50 mm)

13105

4” (100 mm)

13103

Kr. 20,-

2,5” (65 mm)

13106

Varenr.

Pris

½” (12,5 mm)

13110

Kr. 16,-

1” (25 mm)

13111

Kr. 20,-

Varenr.

Pris

1,5” (35 mm)

13107

Kr. 114,-

1,5”(35 mm)

13112

Kr. 27,-

Kr. 309,-

2” (50 mm)

13108

Kr. 151,-

2” (50 mm)

13113

Kr. 33,-

Kr. 364,-

2,5” (62 mm)

13109

Kr. 189,-

2,5” (62 mm)

13114

Kr. 46,-

Skumrulle

Mohair Rulle
Korthåret bredde 100 mm, fin til eks.
epoxy og bundmaling, maling og lakker

Varenr.
33107

Pris
Kr. 12,-

Lammerulle

Håndtag

Langhåret bredde 100 mm, god til eks.
epoxy eller polyester

Passer tl 6 mm skaft og fås i bredde 50
mm og bredde 100 mm
Varenr.

Pris

Varenr.

Pris

Bredde 50 mm

33200

Kr. 12,-

33135

Kr. 9,-

Bredde 100 mm

33108

Kr. 16,-

Deluxe, med runde ender, rigtig god
til påføring af lak og maling, også
polyurethan (2-komp.) Bredde 100mm,
passer til 6mm alm. håndtag. Ved brug
af 2-komponente produkter skal rullen
skiftes regelmæssigt
Varenr.
33121
33125
33129

Pris
pr stk 18,2-pak 34,10-pak 162,-

Malerrulle Superglat

Malerrulle Superglat

Malerrulle Superglat

Harpiksklud

God kvalitetsrulle til eks. maling og
lak, passer til 6mm håndtag

God kvalitetsrulle til eks. maling og lak,
passer til 6mm håndtag

God kvalitetsrulle til eks. maling og lak,
passer til 6mm håndtag

Harpiks/fedtklud til til aftørring af støv
inden lakering eller maling.

Varenr.
br.11 cm ø 25 mm

Pris

33250 Kr. 44,-

Varenr.

Varenr.

Pris

br. 5 cm ø 25 mm 2 stk 33255 Kr. 50,-

br.12 cm ø 40 mm

Pris

33260 Kr. 59,-

80x50 cm

Varenr.

Pris

33350

Kr. 20,-
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Kiwigrip Rulle M. Håndtag Bredde 100 mm

Struktur rulle, efterlader mønster i KiwiGrip malingen for skridsikkerhed
Varenr.
18540

Pris
Kr. 85,-

New Zealandsk Kvalitets 1-Komponent Skridsikker Dæksmaling.
Lægges ud med tandspartel og rulles ud med KiwiGrip struktur
rulle. Grovheden på overfladen kan justeres alt afhængig
af mængden og trykket på rullen. Ingen primer påkrævet.
Meget nem at arbejde med.

Farve
Hvid
Grå
Creme
Lys Blå
Sort - specialfarve
Hvid
Grå
Creme
Lys Blå

hvid

Cremefarvet

blå

Størrelse

1 ltr.

4 ltr.

Varenr
18520
18521
18522
18523
18542
18500
18501
18502
18503

grå

Tips Fra HF
Hvis farven passer dårligt, kan KiwiGrip tones hos din lokale farvehandler. Du kan ændre strukturen i dit skridmønster ved at lægge mere
eller mindre pres på KiwiGrip rullen
Vi tilbyder førsteklasses rådgivning og vejledning i alle vores produkter.
Ring eller skriv for flere informationer, også for henvisning til nærmeste forhandler.
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Pris

Kr. 608,-

Kr. 827,-

Kr. 1.745,-

Coppercoat Epoxy Bundmaling & Tilbehør
Coppercoat™ Prisvindende Miljøvenlig Epoxy / Kobber Bundmaling

Udlejning af Gelcoat Høvl

Holdbarhed op til 10 år. Slip for bundbehandling og udgiften til antifouling i mindst
10 år... Godkendt af IMO og Loyds. Sættet består af 2 x 1 / 2 ltr epoxy og 2 kg
kobberpulver.

Ved afhøvling af f. eks. en gel coat overflade opnår man et meget mere jævnt
lag end ved sandblæsning. Kan høvle både sejlbåds- og motorbåds-bunde inkl.
krumme overflader.
Minimumsleje er 4 dage. Forbrug af jern og
eventuelt reservedele er ikke med i prisen. Kontakt
os for mere information.

Rækkeevne

Varenr.

Pris

til 4 kvm i 4 lag

34200

Kr. 1.260,-

Varenr.
35113

Pris pr. dag
Kr. 625,-

Skumruller
Skumruller kan anvendes til påføring af Coppercoat og andre coatings.

Fortynder til Coppercoat
Isopropylalkohol 1 liter
Varenr.
33400

75 mm

Stk

Varenr.

Pris

2

16198

Kr. 60,-

Pris
Kr. 136,175 mm

Malertape, Proffesionel Kvalitet
Giver meget skarpe kanter, efterlader
ingen limrester, holdbarhed op til 60 dage
udendørs, bedste malertape på markedet.
Varenr.

Pris

19 mm x 50 m

33150

Kr. 69,-

38 mm x 50 m

33151

Kr. 119,-

Håndtag

Varenr.

Pris

75 mm

16199

Kr. 51,-

Stk

Varenr.

Pris

2

16196

Kr. 110,-

Håndtag

Varenr.

Pris

175 mm

16197

Kr. 54,-

Proskraber med Hårdmetals Skær
Praktisk Malerbøtte/Kar
Kan indeholde 2 L, med
håndtag.

Rigtig godt håndværktøj til at fjerne
bundmaling m.m. Støvsuger kan monteres.
Varenr.

Pris

35103

Kr. 384,-

Proskraber Hårdmetals Skær
Meget holdbare, vendbare.
Varenr.
33165

Pris
Kr. 29,-

Stk

Varenr.

Pris

2

35102

Kr. 249,-
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Seajet 034 Emperor A

Seajet 015 Underwaterprimer

En effektiv selvpolerende bundmaling som er ekstremt effektiv imod begroning og
holder op til to sæsoner. Kan bruges på alle overflader herunder glasfiber, træ, stål
og er ideel til aluminiumsbåde. Kan bruges på både motorbåde og sejlbåde som
sejler op til 40 knob. Har en rækkeevne på 11,2 m2 pr. liter og fås i flere farver og
er på lager i 2½ liter øvrige

En grå mellemstrygningsprimer imellem ukendt bundmaling og ny bundmaling
som giver en fremragende vedhæftning til den nye bundmaling. Kan også bruges
som mellemstrygning hvis man ønsker at gå bort fra en teflon PTEF baseret
bundmlaing til en konventionel bundmaling. Du behøver således ikke at rense
al den eksisterende bundmlaing helt af. Er ligeledes et godt valg til træbåde.
Rækkeevne 7,5 m2 pr. liter.

Farve

Varenr.

Pris

Red

2,5 L

10053

Kr. 1.117,50

Varenr.

Pris

Mid Blue

2,5 L

10098

Kr. 1.117,50

0,75 L

10044

Kr. 208,-

Navy Blue

2,5 L

10052

Kr. 1.117,50

2,5 L

10045

Kr. 646,-

Black

2,5 L

10096

Kr. 1.117,50

5,0 L

10046

Kr. 1.013,-

White

2,5 L

10051

Kr. 1.117,50

Seajet 034 Emperor A - På Spray

Seajet 117 Multipurpose Epoxyprimer

Ideel til propeller, drev og mindre reparationer. Rækkeevne 0,75 m2
pr. dåse. Det anbefales at give to lag.

En to-komponent epoxyprimer til båd over og under vandlinjen inden bundmaling
og topcoat. Kan bruges på glasfiber, træ, stål og aluminium. Den kan også bruges
som beskyttelse imod osmose. Er hurtigttørrende og har rækkeevne på 8,5m2 pr.
liter.

Farve

Varenr.

Pris

Volvo Grå

400 ml

10065

Kr. 279,

Volvo Grå

400 ml

10066

Kr. 279,-

Seajet Pellelclean
Seajet Pellerclean er designet til at yde den ultimative beskyttelse mod skadelige
virkninger af begroning, der hæfter sig til bådpropeller, motorer, sejlbådsdrev, Z
drev o. lign. Seajet Pellerclean er beregnet til brug på bronze, aluminium eller
plastoverflader, og er for alle typer sejl og motorbåde, et helt sikkert miljøvenligt
produkt. Seajet Pellerclean er et silikonebaseret produkt, hvilket resulterer i en
ultra glat, non-stick overflade, som begroning har meget svært ved at klæbe til.
Det lille sæt 325 ml som indeholder to-komponont primer, silikone finish coat,
rørepinde og apllikationsguide. 325 ml rækker 0,7 m2 eller en lille propel 1x15”.
Det store sæt 1750 ml indeholder to-komponent primer og silikone finish coat.
1750 ml rækker 4 m2.

Farve

Varenr.

Pris

Off White

1,0 L

10032

Kr. 283,-

Grå

2,5 L

10020

Kr. 572,-

Grå

5,0 L

10030

Kr. 1.226,-

Seajet 117 Multipurpose Epoxyprimer - På Spray
To-komponent epoxyprimer. Et super valg til mindre reparationer. Når man har
aktiveret spraydåsen, kan den benyttes i minimum to dage. Rækkeevne pr. dåse ca.
0,5 m2. Det anbefales at give to lag.

Varenr.

Pris

Farve

325 ml

10025

Kr. 674,-

Grå

1750 ml

10026

Kr. 1.864,-

400 ml

Varenr.

Pris

10035

Kr. 233,-

Dette er kun et eksempel på Seajets produkter.
Kontakt os for nærmere information omkring
produkter og priser.
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ALEXSEAL® nu også som
Acrylbaseret topcoat
Acryl Topcoat X forener højtydende
produktkvalitet med enkel og
tidsbesparende påføring.

HURTIGERE VEJ TIL FÆRDIGT RESULTAT
Ved at bruge de seneste tilgængelige
belægningsteknologier, giver det en
topcoat der er hurtigere tørrende
og hærdende og kan poleres. Dette
fører til reducerede maletider. Husk lystbåde hører til i vandet, ikke på land.

GLANS MØDER FUNKTIONALITET
Acrylic Topcoat X kombinerer en
enestående glans og flow niveau (på
niveau med polyuretan topcoats)
Acrylic Topcoat X er tilgængelig
i alle ALEXSEAL® standardfarver
og kan selvfølgelig også blandes i
specielfarver.
Den meget glatte og hårde overflade
med høj slidstyrke giver høj
beskyttelse mod mekaniske skader.
Mindre korrigerende arbejde, færre lag,
nem håndtering og gennemprøvede
påføringsmetoder giver en hurtig
og nem vej til en højglans finish, selv
under udfordrende forhold.

DINE FORDELE
NYHED
Vertigo - Alloy Yachts

Ekstra glans X tidsbesparende påføring
Super finish X høj slidstyrke
Færre lag X hurtigere tørrende
Hurtigere hærdende X gennemprøvede
råmaterialer
10

Dette er kun et eksempel på Alexseal produkter, Kontakt os for nærmere information omkring produkter og priser.

Acrylic Topcoat X
NYHED

ALEXSEAL Acrylic Topcoat X er en to-komponent
acrylbaseret topcoat, der kombinerer den nyeste
akryl og polyester teknologi. ALEXSEAL Acrylic
Topcoat X er designet til lystbådeindustrien op til
ca. 40 m yachts. Kan påføres både med sprøjte,
rulle eller pensel. Produktet har en meget høj
glans, ekseptionel dækevne og enestående wetlook effekt. Har hurtigere tørre- og hærdetider
end polyuretanbaserede topcoats, og kan poleres.
Giver fremragende farvestabilitet og er yderligere
modstanddygtig mod UV-stråler, saltvand,
brændstof samt robust overfor mekaniske skader.
Blandingforhold 2:1

Farve
Matterhorn White
Matterhorn White
Whisper Grey
Whisper Grey
Hærder
Hærder

Varenr.
1 qt 18900
1 gl 18631
1 qt 18910
1 gl 18911
1 pint 18970
1/2 gl 18971

Pris
Kr. 1.022,Kr. 3.188,Kr. 1.041,Kr. 3.272,Kr. 554,Kr. 1.519,-

Dette er eksempler på farver, Alexseal fås i mange
farver, også metallic farver, og kan tones efter eget
ønske.

Premium Topcoat 501
En to-komponent polyuretanbaseret maling designet
til inden- og udendørs brug. Alexseal Premium
Topcoat er en højkvalitetsmaling og er den optimale
til maling af fribord på både idet den er specielt
udviklet til bådindustrien. Den udviser efter hærdning
storartedede glans- og farvebestandighedsværdier
og er yderst modstandsdygtig overfor UV stråler,
saltvand, slid og brændstof. Blandingforhold 1:1

Farve
Snow White
Snow White
Flag Blue
Flag Blue
Hærder
Hærder

1qt
1 gl
1 qt
1 gl
1qt
1 gl

Varenr.
18672
18673
18690
18691
18730
18631

Pris
Kr. 1.182,Kr. 3.647,Kr. 1.229,Kr. 3.835,Kr. 1.116,Kr. 3.085,-

Dette er eksempler på farver, Alexseal fås i mange farver, også metallic farver, og kan tones efter eget ønske

Topcoat Fortynder 5030

Topcoat 501 Roll Additive

Super Build Primer 302

Fortynder til Alexseal topcoats. Skal bruges til både
Acrylic Topcoat X og Premium Topcoat 501.

Et tilsætningsmiddel man kan bruge hvis man skal
påføre Alexseal Topcoat 501 med enten rulle eller
pensel. Rolling Additive 501 gør at malingen flyder
bedre og at man undgår luftbobler fra rullen eller
pensel samt hjælper til en ensartet og optimal
påføring.

En epoxybaseret high build primer, der hærder op til
en glat, slibevenlig og vandtæt overflade.
Er hurtigttørrende, hvilket giver maksimal effektivitet
under spartlingen. Alexseal Super Build 302 benyttes
inden Alexseal Finish Primer 442. Blandingforhold 1:1

1 qt
1 gl

Varenr.
18744
18745

Pris
Kr. 329,Kr. 769,-

4 oz

11

Varenr.
18749

Pris
Kr. 319,-

Farve
Base Hvid
Base Hvid
Base Hvid
Hærder Grå
Hærder Grå
Hærder Grå

1 qt
1 gl
3 gl
1 qt
1 gl
3 gl
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Varenr.
18630
18631
18659
18632
18633
18660

Pris
Kr. 591,Kr. 1.707,Kr. 4.491,Kr. 591,Kr. 1.707,Kr. 4.491,-

Epoxy Primer Fortynder 3040
Fotrynder til Alexseal Super Build Primer 302
epoxy primer

1 qt
1 gl

Varenr.
18636
18637

Pris
Kr. 282,Kr. 704,-

Epoxy Primer Fortynder 4042
Fortynder beregnet til at fortynde Alexseal Finish Primer 442 inden disse
produkter påføres.

1 qt
1 gl

Varenr.
18619
18620

Pris
Kr. 282,Kr. 694

Finish Primer 442
Fås i hvid og grå base. Er en epoxybaseret afsluttende primer med avancerede vedhæftningsegenskaber på forskellige underlag samt enestående slibningskarekteristika
og god filmopbygning. Er designet til at grunde og forsegle nye og gamle overflader som er korrekt forbehandlede. Blandingforhold 1:1
Farve
Base Hvid
Base Hvid
Base Hvid
Base Grå
Base Grå
Base Grå
Hærder
Hærder
Hærder

1 qt
1 gl
3 gl
1 qt
1 gl
3 gl
1 qt
1 gl
3 gl

Varenr.
18610
18611
18656
18612
18613
18657
18614
18615
18658

Pris
Kr. 544,Kr. 1.613,Kr. 4.313,Kr. 544,Kr. 1.613,Kr. 4.313,Kr. 544,Kr. 1.613,Kr. 4.313,12

Teakpaneler og Teakplanker I Ægte Burmateak
Ægte Teak Paneler.

Teakpanelerne fremstilles efter skabeloner i 8 mm eller 12 mm spejlskåret
teaktræ. Standard plankebredde 41 mm med 5 mm fuge.
Fuges med TDS SIS440 fugemasse i valgfri farve: sort, hvid eller grå.
Ring eller skriv for tilbud og flere informationer
Priser fra 4.500,- pr. m2

Teakpaneler GØR DET SELV

Ægte teak paneler til DIY folket i form af teakpaneler som man selv udskærer,
tilpasser og færdiggør. Tykkelse 8mm, plankebredde 41 mm, 5 mm fuge, sort
TDS SIS440 fugemasse
Størrelse 1 x 2 m
Pris 3.188,- pr. m2

Teak Randplanke 8 X 48 mm

Anvendes til f.eks. randplanker rundt teakpaneler. Fås i længderne 2,00 -2,10 og
2,30 meter.
Pris. 93,- pr. lbm

Teakplanke 8 x 41 mm

Anvendes til teakdæk. Fås i længderne 2,00 -2,10 og 2,30 meter.
Pris 78,- pr. lbm

Teak Tips Fra HF

Se video her:

Skabeloner til cockpit og mindre dæk laves nemt og
hurtigt med kraftig gennemsigtig plast.
Ved større dæk/sidedæk anbefales det at lave skabeloner
af plywood strimler limet sammen med varmelim.
13
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TDS Fugemasse, Epoxylim, Cleaner og Sealer
Fugemasse

Rengøring

TDS SIS440 Dæksfugemasse

TDS Eco 100 Flydende & 300 Pulver

Er en PRIMER FRI, 1- komponent,
pastalignende, neutralhærdende fugemasse,
som, når den udsættes for fugt i luften,
hærder til en sej, fleksibel og solid gummi.
TDS Teak dæksfugemasse er thixotropisk
og svinder ikke under hærdning. Når den
er hærdet, har fugen en fremragende
temperaturstabilitet og er samtidig
kemisk resistent. På grund af sin neutrale
hærdning, ødelægger fugemassen ikke
de omgivende materialer. TDS Teak
fugemasse fås i sort, hvid eller grå.
TDS SIS 440 PRIMERFRI fugemasse, sort 305 ml
TDS SIS 440 PRIMERFRI fugemasse, sort 592 ml
TDS SIS 440 PRIMERFRI fugemasse, grå 305 ml
TDS SIS 440 PRIMERFRI fugemasse, grå 592 ml
TDS SIS 440 PRIMERFRI fugemasse, hvid 305 ml
TDS SIS 440 PRIMERFRI fugemasse, hvid 592 ml

Varenr.
81102
81100
81120
81129
81103
81130

Pris
Kr. 199,Kr. 310,Kr. 199,Kr. 310,Kr. 199,Kr. 310,-

Pulveret er en nyudviklet high
performance koncentreret teak cleaner
serie.
ECO 100 flydende & ECO 300 pulver er
meget kraftfuldt og effektivt, der både
renser og lysner uden at fjerne de bløde
fibre i teaken.
ECO serien indeholder ikke syre,
kaustisk soda eller fosfater.

Varenr.

Pris

TDS ECO 100 cleaner pulver 0,90 kg

81213

Kr. 215,-

TDS ECO 100 cleaner pulver 3,62 kg

81214

Kr. 587,-

TDS ECO 100 cleaner pulver 18,14 kg

81215

Kr. 2.295,-

TDS ECO 300 cleaner and brightner flydende 0,9 L

81208

Kr. 307,-

TDS ECO 300 cleaner and brightner flydende 3,78 L

81209

Kr. 699,-

TDS Applikator
Introduceret på METS 2019 i Holland hvor den
vandt DAME Design pris.

TDS ECO 300 cleaner and brightner flydende 18,93 L

81212

Kr. 2.944,-

TDS Applikator monteres på fugespidsen når du skal fuge
og derved får du presset fugemassen ned i dæksfugen ad
én arbejdsgang samtidig med at du begrænser forbruget
af fugemassen og det efterfølgende slibearbejde. TDS
Applikator fås til fugebredde 4 mm, 5 mm og 6 mm.
Vejledende udsalgspris inkl. moms pr. stk. er
kr. 78,-

Værktøj

TDS FFE200 2 GL Kit

TDS Reefing hook/fugerenser & TDS Seam sander/fugesliber er to
simple stykker håndværktøj, som er blevet udviklet af TDS’s eget personale,
for at gøre arbejdet med omfugning af teakdæk hurtigere og lettere.
Værktøjerne er ergonomisk korrekte og giver en god og hurtig arbejdsgang.

Epoxy lim til nedlimning af teaklister eller teakpaneler.
Produceret af højkvalitets epoxy resin og hærder. Epoxyen giver en fleksibel limning
på alt fra teak og andre træsorter til glasfiber, aluminium og stål. Den fiberholdige
epoxy har en fremragende styrke
og vedhæftning til underlaget.
Når epoxy’en er hærdet, virker
epoxylaget også som en ekstra
korrosionsbarriere for underlaget.
Rækkeevne per 7,6L ca. 6 m² ved
en lagtykkelse på 1,25 mm pr m².

TDS Reefing Hook anvendes til oprensning af gammel fugemasse
Varenr.
81126

TDS Reefing hook / Fuge renser

TDS Seam Sander anvendes til slibning / rensning af nådderne inden fugning
Varenr.
81113

TDS Seam sander / Fuge sliber
TDS 200 FFE Fitting epoxy 2 GL / 7,57 L

Nåddetape

Varenr.
81115

Pris
Kr. 2.828,-

Nyudviklet teaksealer fra TDS,
som i betydelig grad reducerer
vedligeholdelse af teakdæk og
andre teakemner i månedsvis.
Skader ikke fuger, klistrer ikke,
holder skidt og snavs væk fra
overfladen.
Varenr.
Pris
3,5 mm x 66 m 81114 Kr. 90,5,5 mm x 66 m 81125 Kr. 110,-

Varenr.
81300
81301

0,9 L
3,78 L

Udlejning af nåddefræser til opfræsning af gammel
fugemasse og rensning af nådder. Kan også
anvendes til at fræse nådder dybere, fræser
land medfølger, fræser jern og andet tilbehør
faktureres efter forbrug. Sendes over hele
landet, ring eller skriv for mere information.
Pris pr dag

Rækker
25 m2
pr liter

Pris
Kr. 320,-

Udlejning af Nåddefræser
NYHED

TDS Teak Sealer

Pris
Kr. 320,-

Pris
Kr. 165,-

Pris
Kr. 544,Kr. 1.739,14

Brugsanvisning TDS SIS440 Fugemasse
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15. Vær sikker på at fugen rammer bunden
af nådden, så den kan flyde over toppen af
nådden. Træk forsigtig fugepistolen langs
nådden. Undgå start og stop, samt ændringer
af retning, da det vil resultere i luftbobler.

9

Nådden skal være ren og tør. Det omgivende
træ skal indeholde mindre end 12% fugt.
FORSØG IKKE AT FUGE VÅDE NÅDDER. Udfør
arbejdet under tag. Hvis dette ikke er muligt
åben da kun så meget af nådden, som der kan
renses og påfør ny fugemasse samme dag.
Under fugning bør den omgivende temperatur
være mellem 5-33° C. Hvis det er for koldt, vil
fugemassen ikke hærde ordentligt. I meget
varmt vejr og i tropiske egne kan et teakdæk
blive så varmt i solen, at fugemassen vil
boble op. Jo lavere temperatur jo længere
hærdning.

1
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9. Rens nådden grundigt ved at vikle en
ren klud omkring en 6” spartel eller et
stykke Formica. Fugt en klud med acetone
(alternativt isopropanol). Bevæg kluden frem
og tilbage, samtidig med at man jævnligt
roterer kluden. Lad acetonen tørre og fug
umiddelbart derefter.
10. Brug IKKE primer. Det bedste resultat
opnås, hvis der lægges nåddetape i bunden
af nådden (6mm. eller dybere) før der fuges.
Det forhindrer fugen i at hænge fast i bunden
af nådden. En anden rulle tape eller kernen af
taperullen kan bruges til at føre nåddetapen
ned i nådden.
11. Vær sikker på at nådden er ren og lige,
før nåddetapen ilægges. En jævn bund vil
resultere i at tapen sætter sig fast på siderne
og vil forringe vedhæftningen af fugen.

2

1. Gammel fugemasse kan fjernes med en
hobbykniv. Pas på ikke at beskadige træet.
2. Skrab gammel fugemasse væk med en
reefing hook, så snart fugen er løsnet med
en hobbykniv. Denne metode efterlader et
minimum af fugemasse, så nådden nemt kan
slibes med sandpapir.
3. Andre mere præcise elektriske redskaber
kan benyttes til at fjerne gammel fugemasse.
4. Bemærk: Savens sikkerhedskappe skal
puttes på igen. Kappen var kun fjernet for at
vise savbladet.
5. Ved større projekter kan en rundsav eller
en overfræser benyttes for at opnå rent og
friskt træ.
6. Slib træet på siden af nådden med
sandpapir korn 40 - 80.
7. Brug en børste til at løsne rester af
fugemasse og andet indvendigt i nådden.
8. Inden den endelige rensning skal
støvpartikler fjernes med en støvsuger eller
med trykluft.

16
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16. Træk straks efter fugning en blød spartel
hen over nådden i en 30° vinkel. Tilfør så meget
pres at fugemassen berører bunden. Vær
sikker på, at der ikke efterfølgende efterlades
luftbobler i nådden. Rør ikke ved fugen før
den er fuldt hærdet. Efterlad ca. 2 / 3 mm.
fugemasse over nådden.
17. Lad fugen hærde i mindst 48 timer
(længere i koldt vejr, samt ved større og
breddere nådder). Hvid og grå fugemasse
kræver mindst 12 dage for helt at hærde. Se
i øvrigt TDS hjemmeside. Fjern overskydende
fugemasse når den er hærdet med et skarp
stemmejern eller en hobbykniv.

12
12. Læg posen med fugemasse i pistolen. Hvis der
bruges en patron, afskær da spidsen en smule
vinklet og punkter forseglingen efter brug.
13. Klip toppen af posen med fugemasse for
at sikre, at fugemassen flyder frit.
14. Klem dyssen med en tang, så spidsen
passer ned i nådden.

18

18. Når fugen er hærdet, slib dækkets
overflade for at fjerne overskydende
fugemasse. Brug korn 80-100 sandpapir på
en slibemaskine med blød skive.
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Mini Reparationsæt, 300 gr

Varenr.
16119

Pris
Kr. 284,-

Dette kit er særlig velegnet til
små reparationer på glasfiber
/ polyester og epoxy.
Reparationskittet indholder:
250 gr 105 Resin, 50 gr. 205
Hærder, 1 m 450 g / m2 125
mm Biaxialtape,1 m 175
g / m2 75 mm almindelig
glastape, 1 m 75 mm Peel Ply, 1 bøtte 402 Milled
glass fibre blend,1 bøtte 409 Microsphere blend, 2 par
handsker, 2 genanvendelige rørepinde, 3 blandebægre,
2 pensler, 2 sprøjter, Instruktion og CD.

Til lidt større reparationer. Indeholder
500 gr. 105 resin og 100 gr. 205
hærder
Varenr.
Pris
16120
Kr. 325,-

B Pakke 6 kg 105 / 205 Standard
eller 206 langsom hærder. Til større reparationer.
B pumpesæt kan monteres for nemmere dosering.
Rækker ca. 35-40 m2 alt afhængig af overfladen.
Varenr.
Pris
105 / 205
16122+16126
Kr. 1.745,105 / 206
16122+16130
Kr. 1.745,-

105 resin 25 kg
205 standard hærder 5 kg
206 langsom hærder 5 kg

Varenr.
16123
16127
16131

Pris
Kr. 299,-

Nyudviklet flexsibel højstyrke epoxy. Designet til
permanent, vandtæt og strukturel limning. Særlig
velegnet til limning af plastbåde, kajakker o. l. samt
limning på fugtigt træ eller direkte under vand. Stor
holdeevne på vanskelige træsorter, aluminium, plast,
glas, murværk, metal, glasfiber. Blandningsforhold
1:1 Indeholder i alt 250 ml genanvendelige
rørepinde, renseservietter, renseservietter, handsker,
blandepaletter, samt produktvejledning.
Varenr.
16297

Pris
Kr. 450,-

Pris
Kr. 4.348,Kr. 1.684,Kr. 1.684,-

G / Flex 650-K Reparations Kit

207 UV Hærder
207 hærder anvendes til clear
coating eller lakering og hvor
epoxyen ikke beskyttes mod UV).
Denne hærder bruges sammen
med 105 epoxy resin. 290 gr.
Blandingsforhold 105 / 207 3:1

Pris
Kr. 450,Kr. 703,-

G / Flex 655-K Fortykket Epoxy

Anvendes til store reparationer eller f.eks. osmosebehandlinger.

Junior Pakke 600 gr

Varenr.
16295
16323

236 gr.
1 liter

C pakke 105/205 Standard eller 206
Langsom hærder

Pris
Kr. 389,-

Varenr.
16133

Nyudviklet flexsibel højstyrkeepoxy.
Designet til permanent, vandtæt og
strukturel limning. Særlig velegnet
til limning af plastbåde, kajakker o.
l. samt limning på fugtigt træ eller
direkte under vand. Stor vedhæftning
på vanskelige træsorter, aluminium,
plast, glas, murværk, metal,
glasfiber. Blandingsforhold 1:1

En god størrelse til de fleste reparationer. A pumpesæt
kan monteres for nemmere dosering. Rækker 6-8 m2
alt afhængig af overfladen.
Varenr.
Pris
105 / 205
16111
Kr. 534,105 / 206
16112
Kr. 534,-

West System Glasfiber Reparationskit

Varenr.
16312

G / Flex 650-8

A pakke 1,2 kg 105 / 205 Standard eller 206
Langsom Hærder.

Til mindre reparationer.
Indeholder resin 105 og 205
hærder, som blandes i forhold
5:1, samt fyldstof 406 og
407, blandebægre, rørepinde,
handsker og vejledning.

HF Tips om WEST SYSTEM Epoxy
• WEST SYSTEM 105/205 kan anvendes helt ned til 5°,
hvis temperaturen falder stopper hærdningen, men
starter igen når temperaturen når over 5°
• WEST SYSTEM epoxy indeholder ingen
opløsningsmidler, altså ingen brug for åndedrætsværn,
MEN kræver beskyttelse mod huden, så bær altid
handsker, dragt, briller &
støvmaske ved slibning.
• WEST SYSTEM kan ændres
i viskositet med forskellige
fyldstoffer med forskellige
egenskaber, alt afhængig af
projektet.
• Du har uanede muligheder med
brugen af WEST SYSTEM epoxy.
Den klarer alt fra glasfiberskade,,
osmosebehandling, isætning af
bovtruster, forstærkninger af alle
arter, forsegling af eks. krydsfiner,
reparation af træ og træbåde,
nybygninger af kajakker/kanoer,
større joller, sejl og motorbåde,
foils, ror, helt op til ekstreme
racer sejlbåde. Mulighederne er
større end du tror.

Nyudviklet flexsibel højstyrkeepoxy. Designet til permanent,
vandtæt og strukturel limning. Særlig velegnet til limning
af plastbåde, kajakker o. l. samt limning på fugtigt træ
eller direkte under vand. Stor holdeevne på vanskelige
træsorter, aluminium, plast, glas,murværk, metal, glasfiber.
Blandningsforhold 1:1 Reparationskittet indeholder i alt
236 gr. epoxy, genanvendelige blandepinde, plastsprøjter,
fyldstof, blandebægre, handsker, renseservietter samt
produktvejledning.
Varenr.
Pris
16296
Kr. 450,-

Six10
Nyudviklet fortykket epoxy i patron, lige klar til brug.
Ideel til revner, huller, sammenlimning, fugning og
huhlkehler. Kan også anvendes sammen med glasfiber.
Alm. standard fugepistol anvendes til at trykke limen
ud. Indeholder i alt 190 ml.
Varenr.
Pris
16298
Kr. 275,-
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Rensecreme 250 ml

Fremstillet til at fjerne uhærdet epoxy
fra huden.
Varenr.
Pris
16204
Kr. 100,-

Beskyttelsescreme 250 ml

Lægger et beskyttende lag på
huden der forhindrer irritation. Skal
anvendes sammen med handsker.
Varenr.
Pris
16206
Kr. 100,-

WEST SYSTEM Epoxy - den første er
sadig den bedste
Efter næsten fem årtier med konstant innovation
anerkendes WEST SYSTEM epoxy stadig som en af
verdens bedste allround-epoxyer til maritim anvendelse.
Den er udviklet til at være nem i brug, og samtidig tilbyder
vi den bedste tekniske support til vores kunder.
Se meget mere på www.westsysteminternational.com

Blandebæger, Stort

Farvetilsæt til epoxy, for at opnå
en gennem-farvet epoxy. Hvis den
anvendes udendørs, skal epoxyen UV
beskyttes efterføgende.
Farve Varenr.
Pris
Hvid,
16178
Grå,
16181
Kr. 180,Sort,
16179
Blå,
16180

Blandebæger, Lille
Stærkt, genanvendeligt 225 ml
Varenr.
Pris
17100
Kr. 10,-

Rørepinde, Plast, Genanvendelige

Plastsprøjtesæt
Indeholder 1 x 10 ml og 1 x 50 ml plastsprøjte.
Genanvendelige. Bruges feks. til sprækker og revner, eller
hvor det kan være svært at komme til.
Varenr.
Pris
16202
Kr. 75,-

Bruges til limning hvor fladerne er dårligt tilpassede.
Varenr.
Farve
Pris
16150
offwhite
Kr. 113,-

Varenr.
Pris
16325
8 stk Pris 69,16326 25 stk Pris 142,-

404 High Density 250 gr

Plastspartler, Genanvendelige
Varenr.
16203

Udviklet specielt til enkelt
og nøjagtigt at blande 105
og 205 / 206. Pumperne kan
skrues direkte på beholderne
og er indstillet til at give det
nøjagtige blandingsforhold
ved et tryk på resinen og et
tryk på hærderen.
Varenr.
A pumpe 5:1
16141
B pumpe 5:1
16142
A Pumpe 3:1
16144

Special Skumrulle
Velegnet til påføring af epoxy i tynde lag.
Varenr.
16196
16198
16197
16199

Et forum hvor
entusiaster fra hele
verden deler ideer:
Gå ind på www.epoxycraft.com og
læs om diverse projekter med
West System Epoxy.

En patenteret blanding, som er beregnet til at forbedre
WEST SYSTEM epoxyens fugtspærreegenskaber og
bekæmpe osmose, Additivet fungererz særdeles godt
som en barriere mod blæredannelser i en gelcoat, og
øger også slidstyrken. Tilsæt 20-25% efter vægt af
422 til epoxyblandingen.
Varenr.
Pris
16173 500 gr 249,16174 3 kg 885,-
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405 Filling Blend 150 gr

406 Colloidal Silica 60 gr

Fugtspærrepulver/Additiv 422
Pris
Kr. 110,Kr. 54,Kr. 54,Kr. 51,-

Et fyldstof der er udviklet til meget høj trækstyrke.
Bruges især ved limning af metal og teaktræ.
Varenr.
Farve
Pris
16154
hvid
Kr. 147,Bruges til at lave hulkehler med, hvor en brun farve
er nødvendig. Kan også bruges steder, hvor limfugen
skal være brun.
Varenr.
Farve
Pris
16157
mørk brun
Kr. 160,-

2 stk tandspartler med
tænder på 3 sider 3 mm, 4
mm, 6 mm
Varenr.
Pris
16235
Kr. 76,-

(A Pumpesæt 3:1 kun til brug af 105 / 207)

175 mm, 2 stk.
75 mm, 2 stk.
Håndtag 175 mm
Håndtag 75 mm

Pris
Kr. 70,-

Plast Tandspartel

Pris
Kr. 238,Kr. 265,Kr. 238,-

Et fyldstof med høj
densitet, bestående af
løst hakkede glastråde
/ fibre og andre
fyldstoffer. Anvendes til
små semistrukturelle
reparationer, opfyldninger, eller mindre knusninger i
glasfiberlaminater.
Varenr.
Farve
Pris
16282
hvid
Kr. 160,-

403 Microfiber 160 gr

2stk plastspartel med afrundede kanter

Doseringspumpesæt

Anvendes til afmåling af større mængder 105 resin og
205 hærder. Blandestationen
reducerer blandetid og spild på
større projekter. Reservoiret kan
indeholde ca. 3,8 L resin og 1 L
hærder. Perfekt til værkstedet eller
større hobbyprojekter.
Varenr.
Pris
16147
Kr. 4598,-

402 Milled Glass Fibre Blend 150 gr.

Stærkt, genanvendeligt 900 ml
Varenr.
Pris
16201
Kr. 16,-

WEST SYSTEM Farvepigment

WEST SYSTEM Blandestation 5:1

Et all-round fortykningsfyldstof til limning, udfyldning,
hulkehling. Forhindrer løbere på ikke vandrette flader.
Varenr.
Farve
Pris
16160
hvid
Kr. 128,-

407 Low Density 150 gr

Til fremstilling af spartelmasse. Er nem at forme og slibe i.
Varenr.
Farve
Pris
16164
rødbrun
Kr. 235,-

409 Microballoner 100 gr

Glat, cremet pasta til udfyldning og spartling af
glasfiberreparationer. Den hærdede epoxy / filler er
meget let at slibe og fordi 409 Microballoner er hvid,
er den hærdede epoxy/ filler let at skjule under maling
eller polyester gelcoat. Bemærk dog, at områder
behandlet med 409 Microballoner/WEST SYSTEM epoxy,
skal være beskyttet af yderligere et lag epoxy, hvis det
anvendes under vandlinjen.
Varenr.
Pris
Farve
16283
Kr.
135,hvid

410 Microlight 50 gr

Til fremstilling af spartelmasse, er meget nem at
slibe og forme. Bruges hvor lav vægt ønskes.
Varenr.
Farve
Pris
16168
beige
Kr. 147,-

Alle priser er DKK Vejl. udsalg inkl. moms. Ring eller skriv for mere info info@hfmarine www.hfmarine.dk TLF. 62 20 13 12

Epoxy
2. HÆRDERE

206

Langsom

= Korrekt

tryk Binder tryk Hærder blandings -

209

Forholdet 1:3

forhold

Tropisk

207

Special overfladebehandling

Idéel til reparation af polyester

Højkomprimerede fyldstof

Barrierelag, limning,
påføring af fiberdug

1

Standard

Clear
coats

+

1

402 Korte glasfibre

205

Forholdet 1:5

105

3. FYLDSTOFFER/ADDITIVER

403 Microfibre
Bruges f.eks. ved limning hvor fladerne ikke er så godt tilpasset.
Sammenlimning

1. RESIN

404 High Density
Bruges hvor høj styrke er et krav og til limning af teak, metal,
opfyldning og hulkeler.
405 Filleting Blend

Bruges til hulkeler eller hvor en træfarvet fyldstof er ønsket.

406 Colloidal Silica

All round fyldstof til fortykning, udfyldning, hulkeler.

»Majonæse«
konsistens

»Smørost«
konsistens

402

–

–

25-30%

403

4%

7%

16%

Korte fibre
Mikrofibre

404

35%

45%

60%

405

15%

20%

25%

Højkompakt
Hulkelsblanding

407 Low Density

Bruges som spartelmasse, meget nemt at forme og slibe.

409 Microballoner

Spartling

»Ketchup«
konsistens

Let spartel, nem at slibe og forme

410 Microlight

Bruges til spartel arbejde, med en ekstrem lav vægt meget nem at
forme og slibe i.

420 Aluminiumspulver

Beskytter mod sollys på områder som ikke bliver overflade behandlet
med andre produkter.

421 Brandhæmmende
Additiver

Fyldstof

Lavkomprimerede fyldstoffer

NØDVENDIG MÆNGDE TIL

Bruges hvor der er fare for brand f.eks. pantry og motorrum.

422 Barrielagsadditiv

3%

Kolloid Silikat

5%

8%

Dæklag

Bruges som fugtspærrelag ved f.eks. osmose behandling.

406

423 Grafitpulver

Bruges f.eks. til fuger i dæk og cockpit.

20%

Lavkompakt

409

Microballoner

410

Ultralet

30%

425 Kobberforbindelse

35-40%

11%

16%

25-30%

7%

13%

16%

Bruges som underlag inden bund - maling. Hvis der tilsættes 80% af
den samlede vægt, dannes der en hård og slidstærk overflade.
Pigmenter

407

501-506 Farvepigment

Tilsat epoxy, anvendes blandingen som bundfarve for det endelige
dæklag.

Bedste=5 Dårligste=0
Generelle træk

Styrke
(Stærkeste=5)
Vægt
(Nemmeste=5)
Slibning
(Nemmeste=5)
Overflade
(Glatteste=5)
Blanding
(Nemmeste=5)

Fyldstof

Fyldstof Påføring

Fyldstof
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409
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0

2

5

4
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0

1
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4

4

4

Hulkeling

0
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2

5
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0

4

3

5
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4

Små glasfiber reparationer
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0

0

0

0

0

Figur 1. Forskellige epoxy/fyldstoffers fysiske egenskaber.

402 403 404 405 406 407 409 410

Figur 2. De forskellige fyldstoffers egnethed til specifikke formål.
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Installation Af Bovtruster Med WEST SYSTEM Epoxy
Denne guide giver et godt indblik i hvordan du istøber tunnelrøret klar
til montering af bovtruster.
I denne guide har vi anvendt:
WEST SYSTEM epoxy 105/205
WEST SYSTEM filler 404 high density
Biaxial måtte 600 gr, 12 cm bred
Peel ply, afrivningsvæv
Af Værktøj til udskæring af hul kan evt. lejes hos os,
ring for mere info. Se udførlig video her

3. Spoiler og istøbning af tunnelrøret udvendig
Det anbefales at lave en spoiler for at mindske vandmodstanden i tunnelrøret
under sejlads.
Den nemmeste måde at lave spoileren på, er at tilpasse tunnelrøret så det
nederste fortil tilpasses så røret er lidt længere end hullet i skroget Derefter formes
epoxyspartelmassen 105/205/404 langs tunnelrøret og skroget til korrekt form på
spoileren opnås. Hovedreglen er at tunnelens bagkant ikke er synlig når man står
lige foran båden og ser bagud.

1. Opmåling og udskæring af hul til tunnelrør
Opmåling og fræsning af selve hullet kan løses på mange måder, eksempelvis
specialværktøj fra Sidepower.

4. Laminering af tunnelrøret udvendig
Spoiler og kanter på tunnelrøret slibes, kanter afrundes for at mindske støj og
kavation. 2 lag Biaxial 600gr måtte lamineres på ydersiden, til sidst finspartles
med WEST SYSTEM 105/205 tilsat 409 Microballoner. Efter hærdning fjernes evt.
aminslør med varmt vand, og spartlen slibes klar til primer og bundmaling.

2. Istøbning af tunnelrøret Indvendig
Fræs hullerne i skroget og afslib gelcoaten indtil glasfiberlaminatet i området
omkring hullerne for at sikre god vedhæftning, både indvendig og udvendig. Mat
slib tunnelrøret der hvor skal lamineres, tunnelrøret centreres og placeres. Røret
fastlimes indvendig med 105/205 tilsat 404 fyldstof, epoxyen formes som en hulkel
rundt om røret, for at glasfiberen ligger optimalt med bløde rundinger. Biaxial 600
gr måtte tilpasses i stykker rundt om røret, læg ca. 3 lag måtte, derefter lægges
peel ply som kan afrives efter hærdning for minimering af slibning og forberedelse
inden evt. spartel eller færdig slutbehandling.

Bundmalet og klar til søsætning
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WEST SYSTEM’s Guide Til Osmosebehandling
HAR DIN BÅD OSMOSEBLÆRER, SÅ FORTVIVL IKKE – DET KAN LØSES OG DU KAN GØRE DET SELV
Spartling

Ved at følge denne vejledning, kan du selv lave en osmosebehandling.
Vi anbefaler at høvle gelcoaten af skroget i efteråret, lad det
herefter tørre vinteren over og start så behandlingen i foråret.
Til en osmosebehandling skal du bruge følgende produkter:
WEST SYSTEM 105/205 resin/hærder
WEST SYSTEM 422 fugtspærre pulver
WEST SYSTEM 407 spartelfyldstof
WEST SYSTEM Skumruller 175 mm bredde og 4” skumpensler
Malerbakker, blandebægre, beskyttelsesdragt og nitrilhandsker
Beregn forbrug af materialer på www.hfmarine.dk

Diagnose
Osmoseblærer er små blærer i
gelcoatlaget, typisk under vandlinjen.
Når blærerne brister vil der være en
væske, som lugter af eddike og salt,
der kan også forekomme udtørrede
blærer. Disse blærer kaldes osmose
og skal helst fjernes fra laminatet.
Først diagnosticeres omfanget af
osmoseproblemet og har du få blærer, kan du behandle individuelt, men har du
mange blærer anbefaler vi, at afhøvle hele skrogets bund og behandle hele bunden.

Fjernelse af gelcoat og tørringsproces
Afhøvling eller sandblæsning af bunden, efterfulgt af hedvands-/højtryksspuling af
overfladen, helst med varmt vand hver dag i 2 uger, lad derefter bunden tørre ud.
Tjek ind imellem fugtindholdet med en fugtmåler.

Når skroget er tilstrækkeligt tørt,
kan selve osmosebehandlingen
starte. Vi anbefaler at udføre selve
behandlingen i sommerhalvåret,
da man har brug for min. 15°
ellers er lagene for lang tid om at
sætte sig og du når ikke alle lag på
samme dag uden mellemslibning.
Først skal skroget spartles op;
påfør 1 lag WEST SYSTEM 105/205
ufortykket som “primerlag”, del
evt. båden op i flere dele eftersom
WEST SYSTEM spartlen gerne skal
rulles i den naptørre epoxy, ellers
er mellemslibning nødvendig.
Derefter skal du starte med at spartle bunden, anvend WEST SYSTEM 105/205 med
407 fyldstof, det kan være nødvendigt at spartle af flere omgange afhængig af
overfladen. Overfladen slibes til den ønskede finish.

Påføring af 5 barrierecoat lag
For at beskytte glasfiberlaminatet
mod
fugtgennemtræning
anbefaler WEST SYSTEM 5 lag
epoxy tilsat et specielt additiv:
422 fugtspærrepulver. Efter
første lag spartling rulles 1 lag
WEST SYSTEM 105/205 uden 422
fugtspærrepulver, dernæst vådt i
vådt rulles 4 lag, hvor der tilsættes
20-25% 422 fugtspærrepulver
efter vægt. Lagene skal være
naptørre før næste lag påføres.
Eventuelle luftblærer under
påføring kan fjernes ved at gå
den våde epoxy efter med en bred
skumpensel.
Hvis man vælger at dele båden
op i sektioner, skal der mellemslibes i samlinger eller mellem lag, hvor epoxyen
er nået at hærde helt op til en hård og blank overflade. Hold epoxyen lun inden
påbegyndelse og imens påføringen udføres, for jo koldere epoxyen er, des tykkere
bliver blandingen og for tyk konsistens vil give for tyk lagtykkelse, og dermed
risikeres der “gardiner og løbere”.

Påføring af primer og bundmaling
Lad barriereepoxylagene hærde min. 24 timer ved 20°, vask derefter overfladen
i varmt vand for fjernelse af evt. aminslør og letslib overfladen inden påføring af
primer og evt. bundmaling.
Følg producentens anvisning ved påføring af primer og bundmaling.

Se udførlig beskrivelse af osmose og behandling her:
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Glasfiber / Kulfiber / Afstandsmateriale / Tilbehør
Glasfiber Bånd

Glasdug Twill Vævet

Kulfibervæv Twill 200 gr pr m2 bredde 1000 mm

Bruges typisk til samlinger, hjørner og småreparationer.

Velegnet til mindre reparationer af eksempelvis
ruftag, dæk, skotter, kano / kajak, osv.
Varenr.

200 gr br. 50 mm
200 gr br. 50 mm
200 gr br. 50 mm
200 gr br. 75 mm
200 gr br. 75 mm
200 gr br. 100 mm
200 gr br. 100 mm
200 gr br. 100 mm

Varenr.
46231
46232
46224
46235
46236
46239
46240
46226

5m
10 m
50 m
5m
10 m
5m
10 m
50 m

88,110,387,87,123,114,174,761,-

200 gr br.
1000 mm
200 gr br.
1000 mm
200 gr br.
1000 mm

Pris

46216

1m

63,-

46217

2m

121,-

46218

5m

353,-

Anvendes i områder hvor lav vægt og høj styrke ønskes
Varenr.
Pris
43220
0,5 m2
Kr. 249,43221
1 m2
Kr. 476,-

Kulfibervæv Twill 220 gr pr m2, tape
Varenr.
93500
93501

Bredde
50 mm
100 mm

Pris
pr m Kr. 65,pr m Kr. 95,-

Peel Ply
Afrivningsvæv, lægges ned i den våde epoxy /
polyester. Afrives efter hærdning. Opnår et ensartet og
jævnt laminat, der er nemt at arbejde videre på.

Varenr.
Peel ply br. 1000 mm 46254
Peel ply br. 1000 mm 46255

1m
5m

Pris
110,350,-

Hugget Måtte
Emulsion bundet, velegnet til brug med polyester, til
div. reparationer br. 1270 mm.
300 gr.
300 gr.
300 gr.
450 gr.
450 gr.
450 gr.

Varenr.
46220
46221
46222
46267
46268
46269

1m
2m
5m
1m
2m
5m

65,125,291,79,134,298,-

Kulfibermåtte Biaxial +-45, 400 gr pr m2
Til større reparationer eller hvor styrke og lav vægt
er et krav.
Varenr.
56103

Pris
pr m2 Kr. 373,-

Kulfibermåtte Biaxial +-45, 300 gr pr m2
Varenr.
56144

Skum, Afstandsmateriale

Pris
pr m2 Kr. 455,-

PVC skum hårdhed 75 kg / m3 velegnet til epoxy og
polyester. Kan anvendes til feks. udskiftning af blødt
eller råddent balsatræ eller andet kernemateiale.
Sælges kun i hele plader.
Skum 75 kg/m2 pris pr. plade
Varenr.
Pris
5 mm 102 x 108
98101
Kr. 235,10 mm 102 x 108
98102
Kr. 349,15 mm 102 x 108
98103
Kr. 429,20 mm 102 x 108
98104
Kr. 529,25 mm 102 x 108
98105
Kr. 657,Skum 75 kg/m2 rudeskåret pris pr. plade
5 mm 75 x 108
10 mm 102 x 108
15 mm 102 x 108
20 mm 102 x 108
25 mm 102 x 108

Varenr.
98109
98110
98111
98112
98113

Biaxial Glasfiber
Velegnet til reparationer som køl / ror, skrog,
støbning af skotter, fundamenter osv. Br. 1270 mm.

Anvendes typisk hvor stivhed ønskes
Varenr.
56156
56169

Pris
Kr. 234,Kr. 416,Kr. 517,Kr. 616,Kr. 784,-

Bredde
50 mm
100 mm

Pris
pr lbm 32,pr lbm 38,-

Andre typer, vægt og bredder af kulfiber findes på
lager, ring for mere info
Varenr.
450 gr.
450 gr.
600 gr.
600 gr.
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Kulfibermåtte UD Unidirektional 300 gr pr m2

46247
46248
46270
46251

Pris
Kr. pr. 1 m
5m
Kr. pr. 1 m
Kr. pr. 5 m

99,415,141,543,-

Alle priser er DKK Vejl. udsalg inkl. moms. Ring eller skriv for mere info info@hfmarine www.hfmarine.dk TLF. 62 20 13 12

Glasfiber / Kulfiber / Afstandsmateriale / Tilbehør
Glasfibermåtte Biaxial+-45,
600 gr pr m2

Formvoks, Spray 400 ml
Varenr.

God til isætning af bovtruster, køl/
skrog reparationer m.m.

Pris

54112

Varenr.

Bredde

Pris

16183

120 mm

pr lbm 25,-

Kr. 298,-

Glasdug 200 gr Twill Vævet
TRANSPARENT

Glasfiber Rulleværktøj, Delrin

Særlig god kvalitet som især anvendes
til overflader, hvor dugen skal være helt
transparent, kano og kajakker bygget
i træ.

God til udrulning af luftbobler i laminater.
Varenr.
46146

10 x 38 mm

Kr. 91,-

Varenr.

Bredde

Pris

46147

10 x 75 mm

Kr. 97,-

16350

1200 mm -

pr m2 99,-

46148

18 x 75 mm

Kr. 98,-

Pris

Flere typer og størrelser på lager, ring for info

Glasdug 135 gr pr m2
Glasfibermåtte med særlig fin
vævning, anvendes til opgaver hvor lav
vægt er et krav.

Faglitteratur, Komposit Båtbygning 282 Sider,
Norsk Tekst

Varenr.

Bredde

16189

1000 mm -

En fantastisk faglitterær
bog om alt hvad du
behøver at vide med
kompositter for at
renovere eller bygge både
i komposit materialer.

Pris
pr m2 69,-

Varenr.

Glasdug 80 gr pr m2
Glasfibermåtte med særlig fin vævning,
anvendes til opgaver hvor lav vægt er
et krav.
Varenr.

Bredde

54101

1000 mm -

43325

Pris
Kr. 725,-

Pris
pr m 58,2

Faglitteratur, The Gougeon Brothers - on boat construction
WEST SYSTEM biblen, engelsk tekst
Varenr.
16104

Pris
Kr. 395,-

Formvoks Polerbar 340 gr
Varenr.
54117

Pris
Kr. 315,-
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West System’s Quick Guide til Glasfiber Reparation
4. Nu er du klar til at lægge dit første lag måtte. Start med den største måtte, derved
opnår du fuldstyrke limflade ved første lag, dernæst aftrappes lagene gradvist. Læg
måtten på et stykke plastic og væd den med epoxy inden den lægges på overfladen,
dernæst er det bare at duppe den på plads, en rulle eller plastspartel kan også
anvendes.

En glasfiberreparation kan nemt og bekvemt laves med WEST SYSTEM
epoxy. Du vil faktisk opnå et meget stærkere resultat end ved brug af
alm. gammeldags polyester. Når man anvender epoxy til denne slags
reparationer, vil man typisk anvende syede eller vævede glasfibermåtter.
Husk det er muligt at anvende WEST SYSTEM 106/205 helt ned til 5 grader.
Hvis temperaturen falder yderligere, stopper hærdningen men den starter
igen, når temperaturen stiger til 5 grader eller derover.
Du behøver altså ikke varme, telte eller andet besværligt og dyrt grej.
Her i guiden har vi anvendt:
WEST SYSTEM epoxy 105/205
WEST SYSTEM 410 microlight spartelfyldsstof
Biaxial måtte +-45, 450 gr pr m2
Peel ply, afrivningsmåtte

5. Når alle lag måtter er lagt, lægges
peel ply på og sørg for at peel plyen
ligger godt til over hele fladen uden
rynker og folder. Peel ply er en
afrivningsvæv som gør, at laminatet
bliver jævnt og ensartet, og spartel kan
påføres uden at slibe emnet først. Peel
ply sikrer en god vedhæftning til næste
proces, nemlig spartling.

6. Afriv peel ply, når du er klar til at gå i
gang med at spartle glasfiberlaminatet.
Anvend WEST SYSTEM 105/205 med
enten 407, 409 eller 410 spartelfyldstof.
Det kan være nødvendigt med 2
omgange spartling, alt afhængig af
overflade og personen, der udfører
reparationen.
7. Efter hærdning er reparationen nu
klar til at blive finslebet, og dernæst
skal overfladen coates med 2-3 lag
med WEST SYSTEM 105/205, for at
lukke sparteloverfladen.

1. Hullet slibes med en grov vinkelsliber, så man opnår en smig 1:12, dvs. hvis
laminatet er 5 mm tykt skal slibefladen fra kanten af hullet være minimum 60 mm,
affedt slibeoverfladen før og efter slibning.

2. Forbered et lag glasfiber på et stykke plastic og væd med epoxy. Når laminatet
er hærdet, kan du klippe en glasfiberlap, som limes på indvendig side af hullet
med eksempelvis WEST SYSTEM 5 min. Epoxy eller PRO SET five minute adhesive.
Efter hærdning udfyldes eventuel niveauforskel med WEST SYSTEM 105/205 og 406
silica fyldstof, blot for at få en jævn overflade til at lægge måtterne på.

8. Dernæst kan der primes og påføres
bundmaling eller top-lak, alt efter
om reparationen er over eller under
vandlinjen.
Ring eller skriv til os, hvis du er tvivl
om hvordan du griber din reparation
an, vi hjælper gerne via telefon eller
e-mail.

3. Du kan nu forberede dine glasfibermåtter.
Lav en skabelon af plastic eller karton til at
klippe efter, måtterne klippes i størrelse, og
afhængig af hullets størrelse lægges 4-5
lag biaxial 450-600 gr måtte. Ved større
reparationer kan det være nødvendigt at
lægge flere lag eller anvende andre typer
måtter, ring hvis du er i tvivl.
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Slibemidler
Sliberondeller Ø150 1948 H9
Sliberondel 1948 H9 er en velcrorondel til
excentersliber Ø150mm med 9 huller af professionel
kvalitet. Sliberondellen er allround slibepapir med
konstant slibeeffekt og ekstra fin finish i de fine
korn. Sliberondellen kan anvendes til lak, grunder,
fylder, træ, glasfiber, bløde metaller og lign. og er
god til tilpasning omkring rundinger og kanter. Har
begrænset tilstopning.

Sliberondeller Ø150 1950 H15

Sliberondel 1950 Siaspeed er en velcrorondel til
excentersliber Ø150mm med 15 huller af professionel
kvalitet. Sliberondel 1950 er en stærk sliberondel
med flexsibel papirbagside. Sliberondel 1950 har
meget god holdbarhed og god tilpasning til afrundede
kanter og overflader. Sliberondel 1950 har begrænset
tilstopning. Sliberondel 1950 kan benyttes til slibing
af lak, grundmaling, spartel, træ, glasfiber og bløde
metaller.

Kornstr.
40
60
80
100
120
150
180
220
280
320
400

Antal
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Varenr.
19129
19101
19196
19171
19130
19197
19131
19198
19199
19321
19133

Pris
Kr. 299,Kr. 299,Kr. 575,Kr. 575,Kr. 575,Kr. 575,Kr. 575,Kr. 575,Kr. 575,Kr. 575,Kr. 575,-

Kornstr.
40
60
80
100
120
150
180
240
280
320
400
500
800
1000
1200
1500

Antal
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50

Varenr.
19667
19668
19669
19671
19672
19673
19674
19675
19676
19677
19678
19529
19665
19679
19680
19681

Pris
Kr. 373,Kr. 373,Kr. 638,Kr. 638,Kr. 638,Kr. 638,Kr. 638,Kr. 638,Kr. 638,Kr. 638,Kr. 638,Kr. 638,Kr. 421,Kr. 421,Kr. 421,Kr. 421,-

Sliberondel Ø150 7940 
Velcrorondel SIAAIR VELVET 7940 SIASOFT korn er
en sliberondel med blødt skum til excentersliber
med diameter 150 mm. Har en god kantstabilitet
samt slibevolumen grundet de keramiske korn på
skiven og kan anvendes både til vådslibning og til
tørslibning. Har minimal tilstopning og lang levetid
samt den fineste overflade og tilpasser sig overfladen
samt fordeler slibetrykket. Anvendelsesområder som
lak,maling, grunder/fylder, træ, plast, glasfiber, epoxy,
corian og lign. Den er mindre velegnet til metal og bør
ikke anvendes på til glas og sten. Korn 2000, 3000
og 4000 er gode til ”polering”. Bagsiden er lærred og
kornene er aluminiumoxidkorn.

Kornstr.
240
360
500
600
800
1000
1500
2000
3000
4000

Varenr.
19360
19361
19362
19363
19364
19365
19468
19366
19367
19368

Pris pr. stk.

Kr. 24,-
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Slibemidler
Sliberuller 115 X 50 m 1948 
Sliberulle 1948 Siacar sliberullepapir med bredde 115
mm x 50 m i professionel kvalitet. Allround slibepapir
med en konstant slibeeffekt og en ekstra fin finish
i de fine korn. Sliberullepapiret har god tilpasning
til afrundede overflader og kanter og stopper ikke
så hurtigt til. Sliberulle 1940 kan anvendes til lak,
grunder, fylder, træ, glasfiber, bløde metaller og
lignende.

Kornstr.
40
60
80
100
120
180
220
240
280
320
400

Varenr.
19179
19180
19181
19236
19237
19238
19123
19107
19239
19141
19240

Pris
Kr. 713,Kr. 669,Kr. 646,Kr. 625,Kr. 625,Kr. 625,Kr. 625,Kr. 625,Kr. 625,Kr. 625,Kr. 625,-

Kornstr.
100
150
180

Varenr.
19207
19474
19208

Pris

Universal Slibe/Skuresvamp 125 X 229 mm

Slibe/skuresvamp fra Tyrolit som måler 152 x 229 mm. og har korn 320 er en fleksibel slibepad er ideel til
overflader som ikke er helt plane og hvor det kan være svært at komme til med slibemaskiner og slibeklodser.
Ideel til bundmaling som f.eks. Coppercoat og andre bundmalinger, hvis du tager din båd på land i løbet af
sæsonen, for at fjerne slim.
Kornstr.
320

Varenr.
19760

Pris
Kr. 18,-

Slibesvamp 98 X 120 X 13 mm 
Slibesvamp S8564 fra Tyrolit som måler 98 x 120
x 13 mm, er en fleksibel slibesvamp er ideel til
overflader som ikke er helt plane og hvor det kan
være svært at komme til med slibemaskiner og
slibeklodser. Slibesvampen er hovedsageligt til
træ og udviklet decideret til møbelsnedkere og
bådbyggere

Håndslibeklods til Sliberondeller

Håndslibeklods til 125 eller 150 mm sliberondeller.
Håndslibeklodsen er fremstillet i et ergonomisk soft
design og er en uundværlig del af værktøjskassen
som supplement til excentersliberen. Du kan bruge
almindelige sliberondeller med velcrobagside som
dem du bruger til excentersliberen. Håndslibekodsen
er fin til at pudse efter med på lidt mere
ufremkommelige steder.
Str.
125
150
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Varenr.
22500
22501

Pris
Kr. 168,-
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Kr. 10,50

Sikkerhedsudstyr
Letvægts Aktivt Åndedrætsværn
Åndedrætsaktiveret motor, blæser kun frisk luft når du indånder, letvægtsdesign,
fri for slanger og bælteenheder, op til 8 timers driftstid. Cleanspace2 Motor enhed
m. P3 støvfilter

FFP2 Engangs Støvmaske
Med Ventil

Varenr.
85100

Varenr.
23200

Pris
Kr. 54,-

Pris
Kr. 6.525,-

Beskyttelsesbriller Briller / Goggels med Visir
Cleanspace Halvmaske
Varenr.
23202

Str.
Pris
S Kr. 1000,-

Lukker tæt omkring ansigtet, med plads til alm. briller.
Visir kan afmonteres, one size
Varenr.
23220

Pris
Kr. 298,-

Cleanspace Halvmaske
Varenr. Str.
Pris
23201
M Kr. 1000,-

Nitril Handsker, anvendes f.
eks. ved arbejde med epoxy
Nitril, engangs, tynde 50 par pr
kasse

Cleanspace Halvmaske

Varenr. Str.
31102
M
31103
L
31100 XL
43215 XL

Varenr. Str.
Pris
23203
L Kr. 1000,Forskellige filtre og adaptere kan
tilkøbes, ring for info.

En Gangs Støvmaske
P2 m. Ventil, micro
motor ventilator kan
monteres
(genopladelig)

Pris
Kr. 216,Nitril handsker
5 par Kr. 87,-

Nitril Handsker, kraftige,
anvendes f. eks. ved arbejde
med epoxy større projekter
Kraftige nitril handsker

Ekstra god pasform
Varenr.
Pris
23212
Kr. 49,-

Varenr.
31101

Str.
XL

Pris
pr par Kr. 50,-

Beskyttelsesdragt
SLUT med Våde Masker, Fjerner
Fugt og CO2
Micro motor ventilator til støvmaske
varenr: 23212, genopladelig til USB
Varenr.
23214

Pris
Kr. 385,-

professionel kvalitet
Varenr.
31260
31262
31263
66130

Str.
L
XL
XXL
XXXL

Pris
Kr. 98,Kr. 98,Kr. 98,Kr. 109,-
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Med Scrubbis skrogbørste og tilbehør får du muligheden for at fjerne rurer og anden
belægning fra skroget, mens båden stadig er i vandet. Dette sparer dig både tid og penge.
Alger og rurer fjernes nemt og hurtigt ved at bevæge håndtaget frem og tilbage.
Den indbyggede opdrift på 2 kg trykker rengøringshovedet op mod skroget uden
brug af særlige kræfter.

Scrubbis Set Original inkl. teleskopstang længde 3,2 m
Fjerner alger og lettere begroning (dog ikke rurer)
Varenr.
38200

bådbro

Pris
Kr. 884,-

Scrubbis Indicator Plate
En lille plastplade, som placeres i vandet
nær båden, træk pladen op regelmæssigt
og tjek for begroning. Så ved du hvornår det
er tid til at rengøre skroget på din båd.
Varenr.
38219

Pris
Kr. 51,-

2 kg opdrift

Scrubbis Catching Boat Hook
Fortøjningskrog/Bådshage

Scrubbis Børstehoved GROOVY

Fjerner ru og hård begroning fra skroget
(dog ikke ruer)
Varenr.
38216

Pris
Kr. 408,-

Scrubbis Vandlinjebørste.

Fjerner nemt alger, skidt og slim i vandlinjen. Separat teleskoprør kan tilkøbes.
Varenr.
38215

Pris
Kr. 453,-

Varenr.

Pris

38220

Scrubbis Catching Boat Hook er en
smart to i én krog som kan bruges som
fortøjningskrog og bådshage. Scrubbis
Catchin Boat Hook passer perfekt på
Scrubbis teleskopstang og bruges
når du skalfortøje til en bøje eller
fortøjningsring.

Kr. 317,-

Scrubbis Sling Fortøjningsløkke
Scrubbis Sling fortøjningsløkke er den nemme løsning når du
skal fortøje om en pæl eller over en klampe. Scrubbis Sling
fortøjningsløkke passer i Scrubbis Hook Grip Holder. Scrubbis
Sling fortøjningsløkke forbindes med dit fortøjningstov med
karabinhager og er den nemme løsning når der skal fortøjes
om en pæl eller klampe.
Varenr.
Pris
38222

Kr. 178,-

Scrubbis Hook Grip Holder
Scrubbis Hook Grip Holder passer ind i Scrubbis “et
håndtag passer til det hele” filosofi idet den er til at holde
de to Scrubbis Sling eller Scrubbis Merx Hook når man
skal fortøje sin båd. Scrubbis Hook Grip Holder passer
derfor på Scrubbis teleskop stang.
Varenr.
38221

Pris
Kr. 136,-

Scrubbis Merx Hook Fortøjningskrog
Scrubbis Vandlinje Rens på Spray.

Scrubbis vandlinje rens på spray 0,5 L Mild, men effektiv.
Ingen opløsningsmidler, vandbaseret, kan Anvendes på
gel coat, stål, glas og tekstiler. Anvendes i sammen med
Scrubbis Waterline system.
Varenr.
38217

Scrubbis Merx Hook fortøjningskrog bruges når du
vil fortøje ved en bøje eller om en ring. Scrubbis Merx
Hook er den klassiske fortøjningskrog. Scrubbis
Merx hook passer i Scrubbis Hook Grip Holder.
Varenr.
38223

Pris
Kr. 145,-

Pris
Kr. 443,-

HF Tips

Scrubbis er foldbart,, kan skilles ad og er let at have med i båden
• Et rent skrog giver mindre modstand i vandet, dermed kan du sejle hurtigere
• Et rent skrog giver lavere driftsomkostninger for båden
• Scrubbis produkter passer til de fleste bådtyper, sejlbåde og motorbåde

Scrubbis Teleskop Stang L110-220 cm
Varenr.
38218
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Pris
Kr. 199,-
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HF Krympeplast og Tilbehør
HF Krympeplast - effektiv beskyttelse af din båd hele vinteren!
Spar dyr halleje og pak båden ind med krympeplast. Slut med blafrende presenninger, ventilation monteres nemt i plasten og dør kan også sættes i, så båden kan tilses.
Gør det selv - eller book en af vores samarbejdspartnere, ring for mere info.

Krympeplast 220 mic.

Pris
Pr. m2 Kr. 10,35

Højkvalitets folie bredde 4 m – 12 m
Gode krympeegenskaber i alle retninger.

Ventilator, Selvklæbende
Varenr.
76150

Pris
Kr. 18,-

Ventilator, Selvsiddende
Varenr.
67117

Krympetape

Krympetape, til montering af døre
m.m. br. 100 mm x 33 m
Varenr.
76180

Pris
Kr. 248,-

Professionel Justerbar Krympepistol med automatisk tænder,
pris er uden regulator

Varenr.
76500

Pris
Kr. 27,-

Dør M. Lynlås Monteres med
krympetape 90 x 120 cm
Varenr.
76310

Pris
Kr. 192,00

Pris
Kr. 4.500,-

Dør M. Lynlås 90 x 180 cm
(monteres med krympetape)
Varenr.
76311

Udlejning af Professionel
Krympepistol

Varenr.
43118

Bånd

Pris
pr dag Kr. 225,-

Bånd i bredde 16 mm,19 mm,32 mm
anvendes til at spænde rundt om
vandlinjen eller kølen, så krympeplasten
kan foldes op omkring båndet.
Pris fra
Kr. 1,62 pr. m

Pris
Kr. 282,-

HF Tips
Husk ventilationer. Eks. 27´ sejlbåd ca. 6 ventilationer, helst placeret højt oppe
• Lej krympepistolen for en weekend og vær flere bådejere om at hjælpes ad
• Krympeplast er nemmest at montere på en stille tørvejrsdag
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ENTROPY Resins High Performance, Bio-Based Epoxy Systems
ENTROPY epoxy kan anvendes til fremstilling af emner til aktiv sport, kunst og
Kunsthåndværk, til grønt byggeri og produktdesign.

HVORFOR BRUGE SUPER SAP

ENTROPY’s harpiks er designet til styrke og brugervenlighed.

ENTROPY Resins er en ny generation indenfor epoxyprodukter. Produkter, der
ikke blot præsterer, men også tager et afgørende skridt i retning af at sænke
indvirkningen på miljøet.

BIO

BEDRE

Epoxyen drives af planter. Super Sap-teknologi erstatter petro-kemikalier med
fornyelige, biobaserede materialer. Ved brug af ENTROPY epoxy reduceres således
miljøpåvirkningen.

ENTROPY’s Super Sap-serie af epoxyharpiksprodukter dækker en bred vifte af
applikationer og fremstillingsprocesser. Uanset om du er en stor producent eller
gør det selv mand, har entropy et system, der passer til dig. Fra højt ydende
kompositter til grønne byggematerialer - entropy Super Sap er svaret!

SUPERIOR PERFORMANCE

GRØNT MILJØ & BÆREDYGTIGHED
ENTROPY arbejder hårdt på at definere miljømæssige fordele ved deres harpiks.
Oliebaseret kulstof erstattes med fornyeligt plantebaseret kulstof. Råmaterialerne,
der indgår i harpikserne, er samprodukter eller affald af andre industrielt vigtige
processer. Disse materialer konkurrerer ikke med fødekilder eller fortrænger
fødevarebaseret landbrug.

RENERE FOR MILJØET
Med ENTROPY epoxy reduces carbon footprint. Ved at anvende grønne kemi
teknikker, der kræver mindre energi og producerer færre skadelige biprodukter,
reduceres drivhusgasemissionerne fra produktionen af harpiksen med 33%
sammenlignet med konventionelle oliebaserede epoxier.

ENTROPY Clear Casting Epoxy, glasklar epoxy, særdeles velegnet til coatings og støbninger, UV stabilitet og tilsat additiv som gør at luftbobler søger til overfladen og
popper selv. Lang åbningstid som gør det muligt at støbe op til 50mm, dog anbefaler vi altid at lave en prøve først.

Varenr.
16890
16891
16892
16893
16910
16911
16912
16913

Entropy Clear Casting Epoxy resin

Entropy Clear Casting fast hardner

1 kg
2 kg
5 kg
20 kg
0,43 kg
0,86 kg
2,15 kg
4,3 kg

Pris
Kr. 279,Kr. 477,Kr. 865,Kr. 2.595,Kr. 262,Kr. 383,Kr. 818,Kr. 1.163,-

Hærder fås også i slow version.
Blandingsforhold slow version er 100:42.
Blandingsforhold fast version: 100:43
Ved bestilling af 20 kg. base skal der bruges 2 stk. hærdere af hhv. 4,3 eller 4,2 kg.

ENTROPY ONE

Epoxyresin med højt bioindhold til generelle lamineringer og coatings
Varenr.
16810
16811
16812
16813
16830
16831
16832
16833

Entropy High Bio-based lam. resin

Entropy High Bio fast hardner

1 kg
2 kg
5 kg
20 kg
0,43 kg
0,86 kg
2,15 kg
4,3 kg

Pris
Kr. 333,Kr. 558,Kr. 1.135,Kr. 3.185,Kr. 330,Kr. 500,Kr. 998,Kr. 1.537,-

Hærder fås også i slow version.
Blandingsforhold: 100:43 Ved bestilling af 20 kg. base skal der bruges
2 stk. 4,3 kg. hærder.
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Farvepigmenter og Tilbehør
Metallic Pulver velegnet til epoxy tilsæt ca. 3-5 % i epoxyblandingen.
Entropy Farvekit Soft

Entropy Farvekit Vivid

Farvekits &Tilbehør

Farver: lys blå, pink, hvid, turkisblå, lilla, abrikos. Transparente
farver, hvis mere intens farve
ønskes, indblandes højere dosis

Farver: gul, sort, rød, hvid, lys
grøn, blå. Transparente farver,
hvis mere intens farve ønskes,
indblandes højere dosis

Varenr.
16802 6 x 25gr

Varenr.

Pris
Kr. 225,-

Entropy Rørepind
Robust rørepind med ekstra længde til at mixe epoxy grundigt før brug.

Pris

16801

6 x 25gr

Varenr.
16805

Pris
Kr. 9,-

Kr. 225,-

Transparent Farve Kit velegnet til epoxy
10 forskellige farver
Varenr.
36100

Pris
Kr 375,-

Red

Prussian Blue

Green

Purple

Burnt Sienna

BLue

Yellow

Black

Orange

Turquoise

Metal Glimmer & Selvlysende Pulver
Selvlysende pulver
Selvlysende gulgrønt additiv, lyser op i
mørke

pakket i pakker med 25 gr. i hver. tilsæt 3-5% til epoxyblandingen
eller efter behov. Fås i farverne
Varenr.

Pris

Varenr.

Varenr.

Pris

13655

sort Kr. 54,-

13657

sølv Kr. 54,-

13656

guld Kr. 54,-

13658

blå Kr. 54,-

13659

Pris
grøn Kr. 54,-

Varenr.
Pris
13650 25 gr Kr. 230,-

Metallic Pulver velegnet til epoxy tilsæt ca. 3-5 % i epoxyblandingen.
Varenr.

Pris

Varenr.

Pris

13600

Metallic pigment Solgul

25 gr

Kr. 98,-

13606

Metallic pigment Kaffe

25 gr

Kr. 98,-

13601

Metallic pigment Rubinrød

25 gr

Kr. 98,-

13607

Metallic pigment Silke Hvid Perlemor 25 gr

Kr. 98,-

13602

Metallic pigment Himmelblå

25 gr

Kr. 98,-

13608

Metallic pigment Sølvgrå

25 gr

Kr. 98,-

13603

Metallic pigment Jungle grøn

25 gr

Kr. 98,-

13609

Metallic pigment Sortperlemor

25 gr

Kr. 98,-

13604

Metallic pigment Azteker Guld

25 gr

Kr. 98,-

13610

Metallic Sortgrøn

25 gr

Kr. 98,-

13612

Metallic pigment Kobberbrun

25 gr

Kr. 98,-

13611

Metallic Koboltblå

25 gr

Kr. 98,-
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ENTROPY CCR

UV stabiliseret glasklar støbe & coating epoxy
ENTROPY CCRer
en glasklar
epoxyresin, som
kan anvendes til
dybe støbninger
helt op til 50mm
i tykkelse og
coatings i tykke
lag.
Særdeles velegnet
til udfyldning af
knaster, sprækker, revner i træ, forsegling af træ og
fremstilling af plankeborde med epoxy som udfyldning
mellem plankerne (River tables), udarbejdelse af
smykker, og 3D kunst og meget andet. Til coatings
særdeles velegnet til coatning af bardiske, cafeborde,
plankeborde, som decupage ilagt billeder, frimærker,
søkort, postkort, blomster, blade osv.
For støbninger og coatings kan ENTROPY CCR
anvendes på mange forskellige overflader. Hældes
direkte på overflader som træ, metal, aluminium,
beton etc.

Hvordan
ENTROPY CCR er utroligt nemt at anvende, nemt
at blande, har ingen lugtgener og er opløsningsfri.
Epoxyen anvendes bedst i temperatur mellem 15-25°
Der findes både en langsom og en hurtig hærder til
ENTROPY CCR
De fleste luftbobler i overfladen popper selv under
hærdningen, det kan dog være nødvendigt at anvende
en varmepistol eller gasflammetil at stryge over
overfladen, hvis små luftbobler opstår. Pas på ikke
at ”varme” for længe på emnet, da man så sætter
hærdningsprocessen hurtigere i gang.
Man kan også anvende metoden vacumdegassing for
er fjerne flest mulige luftbobler, nemlig at suge luft
ud af blandingen inden på førelse på emnet, søg på
vacumdegassing på internettet.
Det er en god ide at coate træet eller emnet dagen
inden man støber, dette er for at ”lukke” overfladen og
holde det luft væk der kan være i træet eller emnet.

UV-beskyttelse
ENTROPY CCR indeholder UV beskyttelse, dog
hvis emnet udsættes for sollys over længere tid
eller skal stå ude anbefaler vi at lakere med eks.
EPIFANESpolyurethaneto-komponent lak i min. 3 lag

Blanding ved brug af langsom hærder
Efter vægt: 100 dele base til 42 dele hærder
Efter volume: 2 dele base til 1 del hærder
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Blanding ved brug af hurtig hærder
Efter vægt: 100 dele base til 43 dele hærder
Efter volume: 2 dele base til 1 del hærder

Grundig omrøring er meget vigtig, anvend totrins blandings metode
Det anbefales at man benytter en totrinsblandingsmetode når man blander epoxy, dette
for at undgå blandefejl og dermed undgå ”bløde”
punkter i den færdige støbning.
Det vil sige at man først blander base og hærder i
et bæger og når dette er blandet godt, hælder man
blandingen over i et andet nyt rent blandebæger med
en ny ren rørepind og mixer igen, inden man hælder
det i formen. Derved undgår man, at den blanding,
der sidder på siderne af blandebægeret, ikke bliver
blandet ordentligt med hele massen.
Rør omhyggeligt i min. 5 minutter. Husk at skrabe
alle flader og bunden, så alt resin og hærder blandes
ordentligt sammen. Epoxyblandingen skal være helt
klar og transparant. Lad hærde ved stuetemperatur
for en opnå et flot glasklart resultat.En ordentlig
blanding er altafgørende for om epoxy bliver helt
glasklar og hærder ensartet.

Hvor meget epoxy kan man blande samme ad
gangen
Hvor meget epoxy man kan blande sammen ad
gangen, afhænger af temperaturen I værkstedet
samt hvilken hærder der vælges. Jo varmere der
er i rummet,jo hurtigere sker hærdningen. Jo større
blanding jo hurtigere går det. Når base og hærder
blandes, starter en kemisk reaktion og blandingen
begynder sin hærdningsprocess. Det er derfor vigtigt
at lave små blandinger indtil man er fortrolig med
produktet. Vi anbefaler at starte med blandinger på
max 250 ml for CCR med hurtigt hærder og 1000 ml
for CCR med langsom hærder.Så snart blandingen er
omrørt, hældes epoxyen på overfladen.
OBS Hvor meget epoxy man kan blande sammen
ad gangen, afhænger også rigtig meget af emnets
udformning og størrelse. Epoxyen vil hærde for hurtigt
hvis massen er for koncentreret, dvs. jo større flade jo
bedre. Vi anbefaler altid at lave en prøve først få at få
en føling med produktet. Det kan være en god ide at
påfylde af ere omgange, for ikke epoxyen hærder for
hurtig og bliver uklar. Hvis epoxyen når at af hærde
helt og blive hård, anbefales en let mellemslibning.

Rækkeevne
ENTROPY CCR rækker ca. 1liter pr. 1m2 i 1mm tykkelse

Hærdning
Pot Life ved 25°C 100 gr blanding
CCF hurtig hærder 90 min v. 100 gr blandet epoxy CCS
langsom hærder 360 min. V. 100 gr blandet epoxy.
Bemærk når større mængder blandes forkortes
potlifevæsenligt.

Generelt skal man forvente ca. 48 timers hærdetid ved
rumtemperatur
Fuld hærdning 7 dage ved 25°, eller 3 dage ved 25° +
8 timer ved 40°
OBS Epoxyen opnår først sin fulde styrke ved fuld ud
hærdning, derfor at det vigtigt at epoxyen er hærdet
inden af formning eller efterbearbejdning.

For at opnå højst styrke anbefales det emnet
efterhærdes / postcures ved 40° i 8 timer.
Små emner kan ”bages/efterhærdes” i ovn, større
emner som borde eller lign. kan anvendes griselamper/
varmelamper eller lave et telt med varme.

Farvning og tilsætning til ENTROPY CCR
ENTROPY CCR kan indfarves med forskellige farve
tonere, (der findes både helfarve og transparente
farver).
Derudover kan der også tilsættes forskellige slags
metalpulver,glimmer, perler, pailletter, og f.eks.
selvlysende pulver og Glow in the dark pulver for at
give mange forskellige flotte effekter.
ENTROPY CCR er det perfekte valg til alle slags DIY
epoxy hobby projekter.

Reparationer i epoxy
Hvis der opstår skader,
ridser eller lign. er er
muligt at slibe i epoxyen.
Man kan slibe skaden
væk og slibe /polere op
eller man kan mattere
overfladen og påfylde ny
epoxy alt afhængig af
skadens størrelse og art.
Hvis man vælger at mattere overfladen og påfylde/
rulle/pensle ny epoxy, slib da med sandpapir K.150180, rengør overfladen og påfyld ny epoxy.
Hvis man vælger at slibe skaden væk, start med
sandpapir K80-100 derefter anvend sandpapir med
finere korn.
Eks. Start K80, derefter K120-K150-K180K240-K320-K400-K500-K600-K800 osv.
Når man kommer op i
Kornstørrelse omkring
K600 kan vådslibning være
en god ide, epoxyen kan
poleres op når man når op
omkring K2000-K4000.
Spørgsmål og teknisk
rådgivning
www.hfmarine.dk
Eller ring/skriv til os på
TLF: 62 20 13 12
Email: info@hfmarine.dk

Alle priser er DKK Vejl. udsalg inkl. moms. Ring eller skriv for mere info info@hfmarine www.hfmarine.dk TLF. 62 20 13 12

Vakummaterialer
PRO-VAC Kompositinateriale PRO-VAG er en førende og stærk leverandør af kompositmaterialer, hjælpematerialer og værktøj til industrier, der kræver hurtig reaktion,
korte leveringstider, fleksibilitet og stærk kundesupport.

Vores produktportefølge er bl.a.:
• Vacuumfolier, mange forskellige bredder og typer
• Release/hulfolie
• Sealent tape/tacky tape
• Peel Ply
• Breather
• Vacuum infusion mesh
• Alt i vacuum infusion tilbehør, haner, T-stykker
• Vacuum infusion slange
• High flow vacuum infusion line
• Vacuum pumper og Resin catch pots

Se komplet produktsortiment her:
www.pro-vac.eu
Kontakt os for priser.

PRO-VAC Sealent Tape

PRO-VAC Breather/Filt

Sealent tape/ Tacky Tape 15 m pr rulle

PRO-VAC Breather 150 gr br. 152 cm

Varenr.
21104

Varenr.
21105

Pris pr rulle
Kr. 83,-

Pris pr lbm
Kr. 40,-

PRO-VAC Vakumfolie

PRO-VAC Mesh/Flydenet

PRO-VAC 100-LB – 75 mic. br. 4 m x 30 m, 120 m2

PRO-VAC Mesh FMB230P br.1200 mm x 50 m

Varenr.
86129

Varenr.
46208

Pris pr rulle
Kr. 1680,-

PRO-VAC Releasefilm/Hulfolie

PRO-VAC Spraylim

PRO-VAC 500B28R P31 br.1500 mm x 20 m 30 m2

PROFIX 2 - Spray lim 500 ml

Varenr.
86149

Varenr.
65111

Pris pr rulle
Kr. 240,-

Pris pr rulle
Kr. 839,-

Pris pr dåse
Kr. 102,-

Profix 51 - Spray lim 500 ml
kompatibel med epoxy
Varenr.
65110

Pris pr dåse
Kr. 149,-
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Polere- og Rensemidler
3M Gelcoat Heavy Duty Cut Compound 0,95l

EPIFANES Seapower Cleaner & Wax

Et grovpolermiddel til polering af gelcoat.
Genskaber gelcoatens blankhed ved at
fjerne oxidation, ridser, slidmærker og andre
overfladepletter. Fjerner ridser fra K600 og
finere og efterlader en højglansoverflade. Den
ideelle forbehandling inden polermiddel og
voks. Er drøj i brug og kan bruges til båden,
campingvognen, autocamperen og andre
glasfiberoverflader.

Et all in one - renseogpolermiddel. Er nem at
påføre og giver maksimum beskyttelse i flere
måneder. Fjerner overflade oxidering, skidt og
mindre mærker. Renser overfladen samtidig
med den beskytter den i én arbejdsgang
og efterlader et resultat med høj glans.
Den har tilsat UV filter som sørger for et
langtidsholdbart resultat og kan påføres i fuldt
sollys og på våde overflader. Er udover både
også ideel til campingvogne, autocampere,
flagstænger og andre overflader af glasfiber.

Varenr.
33372

Pris
Kr. 605,-

3M Perfect It Medium Compound & Wax 0,9 L
Et medium polermiddel til Gelcoat med
voks. Kombinerer mellemkraftig polering
med holdbar voks. Fjerner store defekter og
ridser fra K1000 eller finere og efterlader
overfladen i voksbehandlet højglans.Man kan
hvis ønskes anvende 3M perfect it Boatwax
som sidste lag.
Varenr.
33374

Pris
Kr. 559,-

3M Perfect It Light Cutting & Wax 0,95 L
Designet til hurtigt at fjerne let til
mellemkraftig oxidation, små ridser,
hvirvelmærker og andre mindre defekter fra
gelcoaten. Dette polermiddel fjerner ridser
fra K1500 eller finere og efterlader en poleret
voksoverflade uden hvirvelmærker selv på
vanskelige mørke gelcoats. Man kan hvis
ønskes anvende 3M perfect it Boatwax som
sidste lag.
Varenr.
33375

0,5 L
1,0 L

Varenr.
10217
10270

Pris
Kr. 163,Kr. 273,-

EPIFANES Seapower Color Restorer 500 ml
Genopfrisker den originale farve og glans.
Bruges når din gelcoat er slidt og misfarvet
og har behov for at blive poleret op. Fjerner
oxydering, skidt og snavs og genopretter
farve og glans uden at skade gelcoaten.
Produktet kan anvendes på alle farver, selv
mørk farver af gelcoat eller maling bliver
som nye igen. For at vedligeholde og skabe
en langtidsholdbar effekt er det vigtigt at
give overfladen voks bagefter. Det anbefales
at benytte Epifanes Seapower Super
PolyBoat Wax.Er udover både også ideel til
campingvogne, autcampere, flagstænger og
andre overflader af glasfiber.
Varenr.
10235

Pris
Kr. 239,-

Pris
Kr. 503,-

EPIFANES Seapower Inflatable Boat Cleaner 500 ml
3M Perfect It Boatwax
Bådvoks er det sidste trin i arbejdsgangen
for at opnå en rigtig professionel finish
på gelcoat. Blandingen af ren brasiliansk
carnaubavoks, silikone, polymerer og harpiks
frembringer en ekstraordinær glans og
beskytter mod vejrliget. Den flydende voks
er nem at påføre og fordeles jævnt på varme
overflader og er velegnet til gelcoat, maling,
glasfiber og metal.
0,47 L
0,946 L
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Varenr.
33376
33377

Pris
Kr. 269,Kr. 482,-

Renser, blødgør og vedligeholder gummibåde
og fendere. Er specielt udviklet til rengøring
og vedligeholdelse af alle overfalder i butyl,
hypalon, gummi og vinyl herunder gummibåde
og som fenderrens og pleje. Forebygger
nedbrydning og renser for genstridige pletter
og mærker efter tjære, diesel og skosåler,
samtidig med den forebygger at gummi og
vinyloverflader bliver ”klistrede” i solen

Varenr.
10289

Pris
Kr. 167,-

Alle priser er DKK Vejl. udsalg inkl. moms. Ring eller skriv for mere info info@hfmarine www.hfmarine.dk TLF. 62 20 13 12

Polere- og Rensemidler
EPIFANES Seapower Wash-N-Wax Boat Soap 500 ml

EPIFANES Seapower Super Poly Boat Wax 500 ml

Til jævnlig rengøring i løbet af sæsonen.
Er en koncenrtreret sæbe som samtidig
med at den rengør også plejer. Det vil
sige voksen bliver ikke vasket væk
når man gør rent. Kan bruges som
bådsæbe men også til bil, campingvogn
og mobilhomes. Efterlader en ren
og modstandsdygtig overflade uden
streger samtidig med at den plejer
det eksisterende vokslag. Sæber er
PH neutral og bionedbrydelig og kan
bruges på overflader af glasfiber, metal,
gummi, træ og andre typer malede
overflader. Er meget drøj i brug. Udover
både også ideel til biler, campingvogne,
autocampere, flagstænger og andre
overflader af glasfiber.

En hård Carnaubavoks som holder
hele sæsonen. Består af 100%
Carnaubavoks tilsat ekstra UV filter
som gør den til den perfekte solfaktor
til din båd. Bådvoksen fylder porerne
og giver maksimum beskyttelse hele
sæsonen til alle polyester, glasfiber,
malede og lakerede overflader samt
metal. Er nem at påføre og polere op
og kan også påføres i fuld sol samt på
våde overflader. Udover både også ideel
til biler, campingvogne, autocampere,
flagstænger og andre overflader af
glasfiber.

Varenr.
10218

Varenr.
10219

Pris
Kr. 197,-

Pris
Kr. 146,-

Poleringsklut Proff Kvalitet 50 X 70 cm

Microfiber Klud Proof Kvalitet 40 X 40 cm

Meget lækker blød poleringsklud,
efterlader overfladen helt tør og ren
og fri for støv, kan deles i mindre
stykker. Kan vaskes ved 90 grader.

Blød lækker multi mikrofiberklud
til f.eks. alm rengøring, aftørring
af voksrester o.lign. Kan vaskes
ved 90 grader.

Varenr.
31200

Varenr.
31205

Pris
Kr. 149,-

Pris
Kr. 19,-
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MONTERINGSCLIPS FRA FASTMOUNT
HF industri & Marine ApS er dansk distributør af det revolutionerende system af
monteringsclips fra Fastmount.
Hemmeligheden bag Fastmount er det unikke design som består af udskiftelige
clips. Ideel til sikker fastgørelse. Med Fastmount, kan panelerne let fjernes og
flyttes rundt i vilkårlig rækkefølge, om og om igen.
Ved at kombinere hurtighed, alsidighed og nøjagtighed, gør Fastmount det muligt
for designere, installatører og entreprenører at nytænke opsætning af paneler.
Fastmount er designet til at fungere overalt. Anvendelsen er kun begrænset af din
fantasi og dine behov.

FORDELE
• Ingen synlige fastgørelser
• Eliminerer skader på paneler
• Mulig installation i slutfasen af konstruktionen
• Forskellige monteringsmuligheder
• Kan klikkes nemt på plads
• Giver mulighed for fleksibilitet og udvidelser
• Skaber hulrum til ledningsføring og installationer
• Kan bruges til akustiske forbedringer
15205 PC-F1A Self tapping female

HVOR KAN FASTMOUNT ANVENDES

15205 PC-F1A Self
tapping female sat i
forboret hul på 16,8
mm Ø boret med
Fastmountbor CT-07
(HF varenr. 15219)

4

• Lofter, vægge, designede og polstrede
paneler
• For nem adgang til inspektions - og
ventilationspaneler
• Kan bruges inde og ude, i udvalgte miljøer.
Endelige resultat hvor krydsfinerplade er klikket fast på
krydsfinersramme. Det kan også være andet materiale se vejledende diagram på næste side.

15200 PC-M1 Self tapping male (eller en anden male clip fra standard range)

• Polstrede, malede og færdigbehandlede
paneler af forskellige materialer.
• Kan monteres i en lang række underlag
f.eks. glasfiber, komposit, krydsfiner,
aluminium mm.
• Nybyggeri, renovering og opgraderinger
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Standard Range

NYHED

Fastmount

Varenr. Enhed

Pris

PC-M1 Standard Clip - self tapping male

15200

stk

9,00

PC-M2H Standard Clip/self tapping heavy

15201

stk

11,00

PC-SM Standard Clip-surface mount male

15203

stk

9,00

PC-SM2H Standard Clip-surface mount male

15204

stk

11,00

PC-F1A Standard Clip-self tapping female

15205

stk

9,00

PC-VM1 Standard Clip-Vario male 5 KG

15206

stk

11,00

PC-SF1 Standard Clip-surface mount femal

15207

stk

9,00

PC-RF1B Standard Clip-side mount female

15208

stk

9,00

PC-AF1 Standard Clip - auto fit female

15209

stk

20,00

PC-VMX Standard Clip-Vario male 15 KG

15210

stk

12,00

CT-08 Yard kit 6 tools

15211

stk

2.430,00

2

Very Low Profile Range

15200 PC-M1

15201 PC-M2H

15203 PC-SM2

15203 PCSM2H

15205 PCF1A

15206 PC-VM1

15207 PC-SF1

15208 PC-RF1B

15209 PC-AF1

15210 PC-VMX

15211 CT-08T

15232 VL-03

15233 VL-CP3

15235 VL-03H

NYHED

Fastmount

Varenr. Enhed

Pris

VL-03 Very Low Profile clip set

15232

stk

12,00

VL-CP3 Very Low Profile center point

15233

stk

51,00

VL-03H Very Low Profile HD clip set

15235

stk

13,00

CT-06S Service Kit

15234

stk

1.458,00

15234 CT-06S

Se hele udvalget af Fastmount monteringsclips på vores hjemmeside www.hfmarine.dk eller kontakt os for mere information.
Materiale

Krydsfiner eller CNC
fræset krydsfiner
loftsplader

PC-F1A/AF1/SF1 +
PC-SM2
VL-F3 + VL-M3
LP-F8 + LP-SM8

Aluminium

PC-RF1/SF1
PC-SF1 + PC-SM2
VL-F3 + VL-M3

Komposit (glasfiber,
kulfiber mm.)

Stål

Honeycomb
Paneler
(Aluminium)

Komposit paneler
(skum og glasfiber)

PC-F1A + PC-SM
LP-F8 + LP-SM8
VL-F3 + VL-M3

PC-F1A + PC-M1A/
M2H/
2
SM /SM2H/VM1
LP-F8 + LP-M8/SM8
VL-F3 + VL-M3
MC-M5 + MC-F5/F10

PC-F1A + PC-SM2/
SM2H
LP-F8 + LP-SM8
VL-F3 + VL-M3
MC-M5 + MC-F5

PC-F1A/AF1/SF1 +
PC-SM2/SM2H
VL-F3 + VL-M3
LP-F8 + LP-SM8

PC-F1A + PC- SM2
LP-F8 + LP-SM8
VL-F3 + VL-M3

PC-F1A/SF1/RF1 +
PCM1A/
M2H/SM2/SM2H/VM1
VL-F3 + VL-M3
MC-M5 + MC-F5/F10

PC-F1A/SF1/RF1 +
PCSM2/
SM2H
VL-F3 + VL-M3
MC-M5 + MC-F5

PC-RF1/SF1/F1A +
PC-SM2
VL-F3 + VL-M3

PC-F1A/SF1/AF1 +
PC-SM2
VL-F3+VL-M3

PC-F1A/SF1/AF1 +
PC-M1A/
M2H/SM2/SM2H/VM1
VL-F3+VL-M3
MC-M5+MC-F5/F10

PC-F1A/ SF1 +
PC-SM2
LP-DF8 + LP-SM8
VL-F3 + VL-M3
MC-M5 + MC-F5

LP-DF8/F8 + LP-SM8
VL-F3 + VL-M3
PC-AF1/SF1 +
PC-SM2

PC-SF1/RF1 +
PC-SM2
VL-F3 + VL-M3

PC-SF1/RF1 + PCM1A/
M2H/SM2/SM2H/VM1
VL-F3 + VL-M3
MC-M5 + MC-F5/F10

PC-SF1/RF1 +
PC-SM2
VL-F3 + VL-M3
MC-M5 + MC-F5

PC-SF1/RF1 +
PC-SM2/
SM2H
VL-F3 + VL-M3
MC-M5 + MC-F5/F10

paneler Syntetiske paneler
Krydsfiner paneler Krydsfiner plader Syntetiske
(Forex)
(Forex)
Tykkelse: <6mm
Tykkelse: >6mm
Tykkelse: >6mm
Tykkelse: <6mm
PC-F1A + PC-M1A
PC-F1A + PC-M2H/
SM2/
SM2/VM1
LP-F8 + LP-M8/SM8
VL-F3 + VL-M3
MC-M5 + MC-F5/F10
PC-F1A/SF1/RF1 +
PC-M1A/M2H/SM2/
SM2H
VM1
VL-F3 + VL-M3
MC-M5 + MC-F5/F10

LP-DF8/F8 + LP-SM8 PC-F1A/SF1/AF1 +
PC-M1A/
VL-F3 + VL-M3
2
2
M
H/SM
/SM2H/VM1
PC-SF1 + PC-SM2
VL-F3 + VL-M3
PC-F1A + PC-SM2 MC-M5 + MC-F5/F10
PC-SF1 + PC-SM
VL-F3 + VL-M3

2

PC-SF1/ RF1 +
PC-SM2
VL-F3 + VL-M3
MC-M5 + MC-F5/F10

2

Fastmount omfatter teknisk support til installation og værktøj til fjernelse af panelerne for at effektivisere installationen og ydeevnen.
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Workshops
MALING, LAK OG SKRIDSIKKER BELÆGNING

RENOVERING AF TEAKDÆK

Workshop hvor du lærer om mange af vores produkter til overfladebehandling af
din båd. Vi underviser i hvordan du skal gribe det an når du skal prime, male og
lakere forskellige overflader. Vi fortæller omkring de forskellige produkter vi kan
levere, samt brugen af dem, primært på glasfiber og træ. Produkterne vil være af
mærkerne Epifanes, Alexseal og Kiwigrip. Du vil selv få muligheden for at arbejde
med både værktøj og materialer og der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål.
Pris kr. 395,-

Workshop hvor du lærer hvad der skal til når du skal omfuge og renovere dit
teakdæk. Vi viser hvordan du renser gamle fuger op og demonstrerer diverse
værktøj hertil samt hvordan du lægger en ny fuge og gør teakpanelet færdigt om det
er til dæk, dørk, kistebænke eller bådplatform. Vi fortæller omkring de forskellige
produkter vi kan levere samt brugen af dem. Du vil selv få muligheden for at arbejde
med både værktøj og materialer og der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål.
Pris kr. 395,-

WEST SYSTEM EPOXY / GLASFIBER REPARATION

INTRODUKTION TIL ENTROPY CLEAR CASTING EPOXY

Workshop West System / glasfiber reparation. Vi gennemgår vi de mest gængse West
System Epoxy produkter samt hvordan man anvender epoxy. Vi fokuserer primært på
reparationer og laminering på glasfiber og arbejdet herom Du vil selv få muligheden
for at lukke et hul i et glasfiberlaminat, at spartle, lave hulkiler og bruge andre
produkter som f.eks. Peel Ply mm. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål.
Pris kr. 395,-

Workshop hvor du lærer at arbejde med Entropy Clear Casting Epoxy. På kurset
gennemgår vi hvordan man anvender ENTROPY clear casting epoxy til både dybe
støbninger (rivertables) og til mindre emner som smykker samt coatings. Vi leger
med forskellige additiver, farver, metallic pulver og glimmer. Du vil på kurset få en god
fornemmelse af hvordan epoxyprodukterne fungerer og alle de tips og tricks vi kan.
Pris kr. 395,-

RIVERTABLE MED ENTROPY CLEAR CASTING EPOXY
Del 1. Dette kursus er til dig som ønsker at prøve at støbe dit eget rivertable
bord, bordet bliver færdigt 60x60 cm, sort kube understel medfølger.
Kurset er delt op over 2 dage pga. af tid til hærdning og bearbejdning af
bordpladerne efter hærdning inden færdiggørelse af bordet.
Vi gennemgår hvordan man anvender ENTROPY epoxy og hvilke additiver
der kan anvendes, derefter går vi i værkstedet og hver enkel deltager gør
sine planker klar til støbning og der støbes. Du kan medbringe dine egne
planker eller du kan vælge af et udvalg vi har her.
Del 2. Vi starter hvor vi slap, vi har dog planfræset overfladen på bordpladerne
inden i kommer, hver enkel deltager færdig gøre bordpladen, skære til, sliber,
fræser kanter osv. stel monteres og pladen kan gives topplade olievoks.
Pris ekskl. træ Kr. 2.000,-
Pris inkl. træ kr. 2.500,37

Alle fyraftens-workshop:
Pris kr. 395,Kl. 17.00 - 20.00
Inkl. Sandwich, øl, vand og kaffe
TILMELDING PÅ VORES WEBSHOP PÅ
WWW.HFMARINE.DK

Alle priser er DKK Vejl. udsalg inkl. moms. Ring eller skriv for mere info info@hfmarine www.hfmarine.dk TLF. 62 20 13 12

Workshops
WEST SYSTEM Heldags epoxy workshop
Lørdag d. 12. november 2022
Hvert år, en lørdag i november holder vi WEST SYSTEM epoxy workshop. Kurset er for alle som ønsker at vide mere eller skal i gang med at anvende WEST SYSTEM
epoxy. Vi starter med en produktgennemgang, hvorefter vi går i værkstedet hvor du bygger din egen værktøjskasse, lærer at blande epoxy og i øvrigt om anvendelse af
epoxy & glasfiber. Du vil selv få muligheden for at lukke et hul i et glasfiberlaminat, at spartle, lave hulkiler og bruge andre produkter som f.eks. PeelPly mm.
Pris kr. 595,Kl. 10.00 - 15.00
Inkl. morgenmad, sandwich, øl, vand og kaffe
TILMELDING PÅ VORES WEBSHOP PÅ WWW.HFMARINE.DK

GRATIS foredrag hos Sejlklubber, sejlforeninger o.lign.
Vi holder meget gerne GRATIS foredrag i sejlklubber, sejlforeninger o. lign. Helst i vinterhalvåret.
Typisk tager foredraget ca. 2½ time.Min. 20 deltagere.
Vi fortæller om vores mest gængsemarine produkter, og runder emner som glasfiberreparationer, osmosebehandling, træreparationer. isætning af tunnelrør, udskiftning
af balsa / skumkerne, reparation afteakdæk eller udskiftning af teakdæk, maling med skrid mønster, vedligeholdelse af lak og maling osv.
Specifikke emner kan aftales nærmere. Skriv eller ring for bookning af foredrag.
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Udlejning af værktøj og maskiner
Vi udlejer en række praktiske værktøjer på dagsbasis, sendes over hele landet
Hedvandsrenser / Sandblæser
Anvendes til af spuling af f. eks. osmose eller
sandsvirpning
Varenr.
Pris
43116
pr dag kr. 625,Sand er ikke med i prisen

Vakuumpumpe
Anvendes ved vakumering af emner eks. større
reparationer af glasfiber laminat
Varenr.
Pris
43117
pr dag kr. 225,-

Gel Coat Høvl

Krympepistol
Anvendes til krympning af krympeplast
Varenr.
Pris
43118
pr dag kr. 225,Gas medfølger ikke

Nåddefræser
Anvendes til opfræsning af gammel
fugemasse, opretning af dybere
nådder. og fræsning af nådder dybere.
Land til montering på fræser medfølger.
Varenr.
Pris
81202
pr dag 165,Nåddefræser maskinen kan også
købes. Se vores hjemmeisde elelr
kontakt os for mere information.

Ved afhøvling af f. eks. en gel coat
overflade, opnår man et meget mere
jævnt resultat end ved sandblæsning.
Høvlen høvler med “næsen” og
kopierer bundens facon, hvilket giver
et rigtig pænt resultat med minimal
spartling efterfølgende. Kan høvle
både sejlbåds - og motorbåds-bunde,
også krumme flader.
Varenr.
Pris
35113 pr dag kr. 625,- (min 4 dages
leje)
Forbrug af jern og evt. reservedele er
ikke med i prisen

Fugtmåler

Bovpropel Fræserværktøj

Måler fugt i glasfiber laminat eller træ
Varenr.
Pris
43125
pr dag kr. 125,-

Sidepower fræsermaskine anvendes til at skære ud
til tunnelrøret når du skal installere en bovpropel.
Det gør arbejdet med placering af hullerne væsentligt
nemmere og udskæringen bliver ret præcis. Læs
vores guide til installation af bovpropel og se vores
demonstrationsvideo af bovpropel fræsermaskine på
vores hjemmeside.
Varenr.
Pris
43135
pr dag kr. 525,- (min 4 dages leje)
Forbrug af jern og evt. reservedele er ikke med i prisen

Marineshaver Høvl med diamant platter,
designet til afhøvling af gel coat eller
glasfiber laminater
Denne høvl er meget effektiv og giver et
rigtig pænt resultat med minimal spartling
efterfølgende. Høvler bedst på flade flader som
motorbåds-bunde
Varenr.
Pris
43120
pr dag kr. 563,Forbrug af eventuelle reservedele er ikke med
i prisen

Ring eller skriv til os hvis du er i tvivl, eller hvis du vil vide mere…
Vi tilbyder høj teknisk rådgivning i alle vores produkter. Vores tekniske team
arbejder selv med vores produkter og har god praktisk viden om reparation og
vedligeholdelse.
Vi holder også gerne foredrag i sejlklubber eller sejlforeninger, ring for booking
og mere info.
Alle priser er DKK vejl. udsalgspriser inkl. moms, priserne kan variere fra butik
til butik.
Priser er gældende til 31/12/2022
Der tages forbehold for prisændringer, trykfejl, udsolgte eller udgåede varer.
Find din nærmeste forhandler på www.hfmarine.dk
info@hfmarine.dk • www.hfmarine.dk • +45 62 20 13 12

