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Gjøco Selvpolerende bunnstoff er et selvpolerende bunnstoff basert på kobberforbindelser. Er 
slitesterk og har gode groehindrende egenskaper. Gjøco Selvpolerende bunnstoff brukes på tre-, -
glassfiber, -plast- og stålbåter. Kan ikke brukes på aluminiums-båter. Som primer anbefales Gjøco 
Bunnstoff primer. 
 

 

Fysikalske data 
 
Type:  
Farge: Svart, blå, rød, grønn og gråhvit 
Flammepunkt: Ca. 35 °C 
Egenvekt (kg/l): 1,36 
Tørrstoff (volum %): Ca. 46 

 

 

Bruksdata 
 
Påføringsmetode: Pensel, rull eller lavtrykkssprøyte. Sprøyting anbefales kun for 

profesjonelle. 
Tynner: Xylen 
Anbefalt filmtykkelse, våt: Min. 114 mikrometer, max. 272 mikrometer 
Anbefalt filmtykkelse, tørr: Min. 50 mikrometer, max. 125 mikrometer 
Anbefalt forbruk: 10 m² /liter, avhengig av underlaget 
Veil. data høytrykksprøyte:  
Dyse: 0,015-0,018” 
Viftevinkel: 65-80° 
Malingstrykk: 120 – 150 kg/cm² 
  
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.) 
 

Luft temperatur 5C 10C 20C 30C 

Støvtørr 3 timer 2 timer 1 time 30 min 
Overmalbarhet, min 12 timer 7 timer 5 timer 4 timer 
Sjøsetting                            24 timer 16 timer 12 timer 10 timer 
 
Tørketidene er avhengig av filmtykkelse 

 

 

 

Forbehandling 
Underlaget må være tørt og fritt for fett, olje, rust og løs gammel maling. Fett, olje og andre 
forurensninger fjernes med Gjøco Husvask og høytrykksprøyte. Skyll godt etter med rent ferskvann. 
 

Nye 
plast/glassfiberbåter: 

Rubb overflaten med medium fint sandpapir eller smergel. Tørk deretter 
av med en klut fuktet med tynner, for å sikre at all smuss, fett og fuktighet 
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fjernes. Grunnes med 3 strøk Gjøco Bunnstoff primer før påføring av 
Gjøco Selvpolerende bunnstoff. 

Nye trebåter: Mett treverk med Gjøco Dekksolje eller Gjøco Imprex tretjære. Tørk av 
det overflødige med White Spirit. Grunnes med 3 strøk Gjøco Bunnstoff 
primer før påføring av Gjøco Selvpolerende bunnstoff. 

Plast- og trebåter 
med gammelt 
bunnstoff: 

Gjør rent med høytrykksspyler. Tørk av evt. fuktighet med en tørr klut. 
Påfør Gjøco Bunnstoff primer i 2 strøk på bare flekker. 

Nye stålbåter: Undervannsflaten sandblåses til SA 2,5. Grunnes med 3 strøk Gjøco 
Bunnstoff primer før påføring av Gjøco Selvpolerende bunnstoff. 

Stålbåter med 
gammelt bunnstoff: 

Fjern korrosjon, smuss, fett og fuktighet med f.eks. vinkelsliper, smergel, 
sandblåsing etc. Grunnes med Gjøco Bunnstoff primer i 3 strøk før 
hovedstrøket med Gjøco Selvpolerende bunnstoff. 

 

 

Bruksmåte 
Påfør ett strøk med Gjøco Selvpolerende bunnstoff på kjøl/bunn og to strøk i vannlinjen. 
Malerredskap rengjøres med White Spirit. 
 
 

Lagring 
Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av produktet for å hindre søl og inntørking.  
Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.  

 
 

Avfallshåndtering 
Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. 

 
 
 
  

 

 
Øvrig informasjon 
Kan brukes på båter som går opp til 50 knop. Båter som blir stående en stund på land (maks. 2-3 
mnd.) etter påføring av bunnstoffet, må spyles med ferskvann for å åpne porene før sjøsetting. Båten 
bør tildekkes og ikke utsettes for sollys over lengre tid.  
Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og 
lagres tørt ved jevn temperatur. 
Emballasjestørrelser: 0,75 liter.  
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Sikkerhet 
Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. 
 
Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. 
Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets 
kvalitet.  Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig 
avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som 
halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.    
                                                                                                                                                             Utgitt av Gjøco AS           

 


