
KLUBAFTEN onsdag d. 02.02.2022 kl. 19:00-21:30 
Tema: Forårsklargøring v/Martin fra Renskib.dk - ”Mere sejlads, mindre rengøring” 

Hør om det – Få det vist – Prøv det selv – og planlæg forårsklargøring af din glasfiberbåd 

Bliv klogere på, hvad fagfolk mener, du i skal gøre i 2022 for at gøre dit skib klar til sejlsæsonen, både for at 
vedligeholde mindst muligt i sejlsæsonen og for at maksimere levetiden af dit fribord.  

Hvad kan du gøre for at få dit skib skinnende klart til sæsonen? Hvad bør du som minimum gøre? Hvad sker 
der, hvis du ikke vedligeholder regelmæssigt? Hvad sker der, hvis du polerer for meget?  
Hvornår er det varmt nok til at begynde arbejdet? Hvor mange timer skal du påregne? 

Renskib.dk kommer omkring det hele denne aften, både metoder og midler – og med anekdoter om dårligt, 
mangelfulde, forkert vedligeholdte både. 

Hands-on / Prøv det selv! På aftenen kan du prøve Renskibs metoder, redskaber og produkter på en af 
klubbens optimistjoller. Det tilstræbes, at det kan foregå indendørs, så husk evt. mundbind. 

Renskib har deres egne miljøvenlige polerings- og plejeprodukter, det er muligt at købe på aftenen. 

Hvis der bliver tid til overs, vil Renskib også komme lidt ind vedligehold af det under vandlinjen. 

OBS! Arrangementet er gratis og tilmelding ikke nødvendig, men af hensyn til kageindkøb, så mail helst 
antal deltagere til Sine Hallum på sh@koegesejlklub.dk, mærket ”Renskib”. Alle er meget velkomne, nye 
som gamle sejlere. Er din nabo på marinaen ny bådejer, så tag denne under armen og med som gæst. Der 
vil være gratis kaffe, te og kage. Sodavand og øl kan købes via mobilepay. Vi glæder os til en klubaften. 

 
 

  



Huskeliste til ”De 7 Trin”: 

1. R-110 Gel Coat Cleaner (afrenser gammel voks) 
Evt. R-100 Yellow Stain and Barnacle Remover (afrenser kridtaflejringer) 
En blød børste 

2. R-120 Rubbing Compound (grovslibende polerpasta til mindre ridser) 
Polermaskine med skumpude, lammeskindsbuffer eller en polerskive 
Forstøver med vand 

3. R-130 A flydende forsealer (fin poleringspasta til gel coat og to-komponent malede overflader) 
Svamp eller klud 
Mikrofiberklud eller polermaskine 

4. R-125 Teak Cleaner (rengør teaktræ) 
Blød børste (bevæg den i cirkler) 

5. R-140 Shampoo (vasker rester af polering og teakrens) 
6. R-130 B Sealer (forsegler/vokser gel coat og to-komponent malede overflader) 

Fugtig svamp 
Mikrofiberklud eller polermaskine 

7. R-140 shampoo til resten af sæsonen 
Sprayflaske til påføring 
Mikrofiberklud til aftørring, mikrofiberklud til polering 


