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1. Glasfiber har reddet mange smukke 
veteranbåde. Det er overtro, at træ rådner 
under en vandtæt belægning og maling. 
Cockpit bør have selvlæns, så der ikke står 
vand indvendigt. 

2. Før glasfiberbelægning skal alt gammel 
maling fjernes udvendigt, så træet er rent. 
For god vedhæftning, brug båndpudser 
eller vinkelsliber med grov slibepapir/
rundel. 

3. Nådderne (fugerne) mellem bord og 
mellem dæksplanker og især ved dødtræ 
og køl skal kradses rene for gammelt 
»værk«, kit, fugemasse mv., så træet kan 
tørre fra alle sider. Fugtige bord nederst 
skrabes også rene for maling indvendigt.

7. Glasfibermåtte 450 g/m² rives i stykker 
på ca. 0,5 m². Påfør polyester + hærder 
med en malerrulle og pres glasfibermåtten 
fast herpå. Rul glasfibermåtten med en 
luftrulle (C) indtil måtten er transparent
og gennemvædet. 

8. Fortsæt med flere glasfibermåtter med 
4-6 cm. overlap vådt i vådt. Læg tre lag 
glasfibermåtte på dæk og fribord og fire-fem 
lag glasfibermåtte på undervandsskrog, helst 
vådt i vådt. Om stævn og køl (E) lægges 
dobbelte lag glasfibermåtte.
Stivnede lag slibes let før næste lag. 

9. Efter to dages hærdning skal der slibes 
og spartles for finish. Derefter males 
glasfiberbelægningen med en polyester 
topcoat eller en epoxy maling. 

Glasfiber giver en stærk, vandtæt og glat belægning på det gamle trædæk, ruftag eller på hele træbåden.        
En glasfiberbelægning kræver, at træet er sundt. En rådden båd kan kun reddes nogle få år med glasfiber.
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4. Blåsort misfarvning af træ betyder intet, 
men især træ nederst ved køl og stævn. 
kan være blødt og råddent indvendigt.
Lad en fagmand kigge med. Rådne bord 
skal udskiftes før glasfiber belægning
ellers kan råd brede sig i hele båden. 

5. Efter udtørring gaber alle nådder.
De fyldes med polyester-fiberspartel.
Med fyldte fuger kan bordene ikke
»arbejde« mere ved skiftende fugtighed. 
Arbejde med glasfiber sker bedst ved 
temperatur 15-20 °C.

6. Der primes med polyester + hærder,
fortyndet 20 % med acetone, så det trænger 
ind i træet. Træ skal have ru, groftslebet 
overflade. Glasfiber kan ikke bøjes om skarpe 
hjørner, så de skal rundes (A). Senere spartles 
kanterne skarpe (B) med polyester-fiberspartel.


