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Tvätta Din uppblåsbara till nyskick

Är detta ett mirakelmedel för att få bort smuts och annan ”skit” på gummi-
båtar? Vi brukar inte dra några snabba slutsatser på nya produkter i SGK utan
vi vill verkligen ha koll på de olika kemikalier som kommer ut på marknaden.

Men av de vi sett, provat och testat måste jag nog erkänna att Dinghy Cleaner
lutar mot att göra skäl för namnet ”mirakelmedel”. Sasa Brkic har testat med-
let på sin båt med mycket bra resultat.

Precis som AM Specialisterna AB skriver i sina instruktioner är det viktigt
att göra rätt, det vill säga följa alla instruktioner noga för att få bästa resultat.

Vi har fått ett mycket gediget bildmaterial, till redaktionen, som följer en
mycket nersmutsad gummibåt, till att den i princip är i nyskick. Vi kan inte
publicera alla bilder men har valt ut lite olika steg under proceduren. All fakta
och information om Dinghy Cleaner kommer från AM Specialisterna AB.

Dinghy Cleaner är inte avsedd
för äkta gummibåtar utan för
båtar tillverkade av PVC material
och Hypalon i en eller annan form,
vilket de flesta s.k. gummibåtar
idag är tillverkade av. Vi kommer
med en speciell produkt för båtar
tillverkade av äkta gummima-
terial.

Allmänt
Som alltid när det gäller rengöring
av något bör man prova sig fram
och på en begränsad yta. Ned-
smutsningar kan vara av de mest
skilda slag och det är omöjligt att
säga att det fungerar på samma sätt
oberoende av material och ned-
smutsning.

INSTRUKTIONER  -  Dinghy Cleaner

Dinghy Cleaner arbetar bäst
emot t.ex. olika PVC material och
hypalonmaterial.
Generellt kan man säga följande
om Dinghy Cleaner.
Arbeta på mindre ytor i taget.

Är båten inte så smutsig kan
man arbeta på större ytor och dess-
utom blanda ut Dinghy Cleaner

med vatten. En utspädning på 1 till
1 kan vara lämplig.

Spraya på Dinghy Cleaner
och låt den ligga på några sekun-
der. Har man tillgång till att spraya
på före med finfördelat vatten, el-
ler att båten är lite fuktig, är det
en fördel inför nästa steg.

I vår servicetidning får Du veta näs-
tan allt Du behöver veta för att vårda
Din RIB och gummibåt.
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Arbeta med en mjuk borste och
arbeta i materialets strukturrikt-
ningar för att komma ned i alla
fördjupningar. Har man inte
sprayat med finfördelat vatten
skall man se till att borsten är fuk-
tig för att tillföra en begränsad
mängd vatten till rengörings-
processen.

Arbeta med borsten tills att Du
ser att materialet har återtagit sitt
normala utseende och att ytan är
fri från nedsmutsningar.

Torka av med en fuk-
tig trasa eller spola av
Dinghy Cleanern till-
sammans med den
lösgjorda smutsen.

Finns det
smuts kvar kan
man upprepa
processen och
arbeta specifikt
på de ställen där
smutsen finns.
Spola därefter av
hela båten med rent
vatten.
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Förstärkning med Fender
Cleaner
Vi har haft båtar där nedsmuts-
ningen har haft en specifik karak-
tär och där vi har tagit hjälp av vår
produkt Fender Cleaner. Den ar-
betar egentligen mot mjuka PVC-
material men kan ibland lösa
smuts som inget annat medel kla-
rar av.

Här är det dock viktigt att Fen-
der Cleaner skall arbeta mot en
torr yta och skall spejas på och
ligga på 5-10 sekunder innan man
bearbetar nedsmutsningen med en
mjuk borste. Torka av med en trasa
och när man arbetat färdigt med
Fender Cleaner, skölj av med vat-
ten. Gå alltid efter med en ny om-
gång med Dinghy Cleaner efter
att Du använt Fender Cleaner för
att avlägsna eventuella rester av
Fender Cleanern. Det bör påpe-
kas att ingen av produkterna ska-
dar, eller på annat sätt, negativt på-
verkar materialet i båten.

Viktigt!
Blanda inte borstar eller redskap
mellan Dinghy Cleaner och Fen-
der Cleaner.

De tar ut effekten av varandra.
Båda produkterna är dessutom be-
roende av temperaturen för att ar-
beta effektivt, dvs. effekten avtar
mot kyligare arbetstemperatur.

Övrigt
Dinghy Cleaner passar utmärkt
att ta bort nedsmutsningar på båt-
skrovet som åstadkommits av sot
eller andra avgaser från båt-
motorer eller nedfallet från atmos-
fären. Akterspegeln på båten är ett
ställe där Dinghy Cleanern arbe-
tar effektivt. Även på hela båt-
skrovet går den att använda och
beträffande nedsmutsningar i
vattenlinjen är den mycket effek-
tiv. Arbeta med en mjuk borste och
med lämplig mängd vatten. Skölj
därefter av med vatten. Det bör
påpekas att Dinghy Cleaner även
tar bort eventuellt vax eller polish
varför en efterbehandling erfor-
dras.

AM Specialisterna AB
Box 145178 22 Ekerö
Tel: 08-560 37 750
Fax: 08-560 37 799
e-post: info@amspec.se
Hemsida: www.amspec.se

Ca pris år 2004:
Dingy cleaner 150-160 SEK
Fender cleaner 160-170 SEK

Dinghy Cleaner passar ut-
märkt för att göras ren t.ex. träd-
gårdsmöbler. Den löser upp de
nedsmutsningar som blir av det
sotavfall som kommer som ned-
fall från atmosfären. Arbeta på
samma sätt som tidigare.

Dinghy Cleaner har även ef-
fekten att lösa upp sot- och ned-
smutsning från exempelvis motor-
avgaser varför den i vissa fall kan
fungera mycket bra till att rengöra
motor- och maskindelar med.
Har Du frågor eller synpunkter
kontaka oss, så skall vi göra vad
vi kan för att hjälpa till.


