
 

Epifanes P.U Lackfärg / Sträcklack (22-standardkulörer) 
Arbetsinstruktioner 

• Förbehandling: Tvätta av gelcoatytan noga med Polyestertvätt. Använd en trasa av t.ex 
lakanstyp och vänd regelbundet trasan så du hela tiden håller den ren. Detta görs för att 
avlägsna gammalt vax och andra föroreningar från ytan. Byt trasa med jämna mellanrum.  

• Grundarbete: Slipa ytan noga med 360 eller 400 slippapper (vått eller torrt). När allt är 
noggrant avslipat dammas ytan av och tvättas återigen med Polyestertvätt och dammas 
sedan av,gärna med "klibbduk". Var extra noga att blåsa ut dammet från skruvhål 
genomföringar och andra ställen där dammet kan gömma sig. 

• Om ytan nu är utan anmärkningar d.v.s utan skador, repor, sprickor etc så kan målning göras 
direkt på den slipade ytan. 

• Reparationer: Om gelcoaten har skador som behöver repareras görs detta nu. Använd 
Epifanes Gelcoatspackel som är avsett för gelcoat dvs har samma densitet (hårdhet) som 
gelcoaten har. Används hårdare spackel är risken stor att man slipar bort mer av den 
omgivande gelcoaten än spacklet  och då får en bula på ytan. 

När alla reparationer är utförda måste spacklet härda och förseglas. Till försegling används 
Epifanes P.U. Primer.  

Rulla på primern med en filt eller mohairrulle som tvättats noga i tvål och vatten ett par dagar 
före användning. Var noga med att ”rycka” rollern under rinnande vatten för att avlägsna lös filt 
och mohairborst. Se till att inga tvålrester finns kvar i rollern. Ytterligare ett bra tips är att rulla 
rollern över en silvertape för att avlägsna eventuella löst sittande rester.Applicera primern på 
hela den slipade ytan.Låt sedan primern härda minst 24-timmar beroende på omgivande 
temperatur. 

• Målning: Beräkna åtgång av färg till din båt. 750gr färg täcker ca 9,0 kvadratmeter. Börja med 
att röra upp färgen (basen) med en platt rörpinne. När färgen är väl blandad tillsätts härdaren 



(lilla burken). När dessa är ordentligt blandade låter man blandningen ”förhärda” 15-20 
minuter.Därefter hälls färgen i ett på förhand avdammat och rent målartråg. 

Rolla nu ytan ganska flödigt utan att rinningar bildas. Använd skummgummiroller med god 
färgupptagningsförmåga. Byt rollern efter ca 30.minuter eller då den börjar kännas 
"sladdrig".Vid "sparmålning" där roller inte kommer åt används pensel eller 
skumgummipensel.Var gärna 2-personer vilket underlättar arbetet.När hela ytan målats  ska 
färgen härda i 24-timmar. 

• Dag 2: Lacken behöver inte slipas om nästa lager appliceras inom 48-timmar men det kan 
vara bra att "lättslipa" ytan med 400-papper då det är svårt att måla en blank lack över en 
blank yta.2-3 lager färg rekommenderas. 

 

Närliggande produkter till Epifanes P.U Färg. 

Polyestertvätt                                                                                    

Primer för P.U Färg         Färg: Vit, Grå 

Thinner D-601 för P.U Primer 

Gelcoat spackel två-komponent    Färg: Offwhite 

Penselförtunning för P.U Färg 

Sprutförtunning för P.U Färg 

Skyddsföreskrifter: Använd alltid skyddshanskar och skyddskläder vid allt målningsarbete. Använd 
friskluftmask och vistas i väl ventilerat utrymmen vid målning. Rökning under arbetets gång är absolut 
förbjudet. Läs igenom etiketterna på burkarna där rekommendationerna finns för hur destruering av 
överblivet material ska hanteras.  

Läs alltid igenom produkternas informationtext som sitter på burken innan arbetet påbörjas 
(temperatur,luftfuktiget m.m). 
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