
Gel reparation på glasfiberkajak   Sept. 2011 Ernst Madsen 

 

Materialer: 

 

Farvet gel i dåse eller tube (konsistens er som oliemaling). 

Hærder i plastflaske (klar væske). 

Engangs plastsprøjter, en stor til gel og en lille til hærder (passende for 2 % dosering) ! 

Acetone til affedtning før pålægning af gel. 

Vandslibepapir nr 100, 200 og 300, samt 600, 1000, 1200 og 1600. 

Polermiddel til glaskeramisk kogeplade, eller evt. Slipol til sidste finish. 

Bil voks til slutbehandling. 

Afdækningstape (alm. Papirkrølbaseret beregmet for malerafdækning). 

Klude. 

Gummihandsker i solid kvalitet. 

Evt. stor murerspand til opsamling af slibevand. 

 

Forudsætning: 

 

Temperatur må IKKE komme under 16 grader C – så hærder det ikke. 

Stå udendørs gerne med svag vind i ryggen. Der føres dampe lidt væk fra din indånding. 

Brug handsker, også ved slibning (giver allergi ved berøring med huden). 

Eller køb et rigtigt sæt beskyttelsesmasker som f.eks.3M 4251/4255 ca 200 kr (dampe er 

yderst farlige). 

 

Udførsel: 

 

1. Sæt tape udenom det område du vil lægge ny gel på. Gerne et par lag. 

2. Slib med vandslibepapir 100 200 eller 300 et passende lag væk. F.eks. 1 mm på en god 

svensk kajak. Brug ikke el-slibe-maskine da det støver. Gå ikke helt ned til glasfibrene 

hvis det kan undgås. Hvis skal så dybt i så overvej forstærkning på indersiden. 

3. Rens område med acetone. 

4. Bland gel i et lille glasbæger op til 100:2, dvs 2% hærder. 

5. Smør gel på med pensel eller træpind så jævnt som muligt (gerne vandret område da 

det løber) du har max 10 min inden det opblandede gel begynder at ”stivne”. 

6. Efter 8 timer kan du let vandslibe med 600 inden det er helt hærdet (fjerner 

overskydende toppe). 

7. Efter 24 timer sliber du til ende med finere og finere vandslibe papir. 

8. Poler til sidst med polermiddel. 

9. Fjern tape. 

10. Poler med voks. 

 

Sikkerhed: 

Gå ikke på kompromi – Det er uhyggeligt sundhedskadeligt – Selv ved vandslibningen 8 

timer inde i hærdningsperioden lugter det meget! 

 

Men ellers er det noget enhver kan gøre med flot resultat. God fornøjelse. 



Hvis det er standard hvid gel kan du ikke se hvor du har repareret. 

Andre farver er lidt sværere at ramme 100% men ofte ses det ikke hvis man ikke lige ved 

hvor rep. er udført. 

 

Se selv her og jeg var nybegynder – nu har jeg efterhånden erfaringer fra 3 omgange. 

 

PS jeg hjælper gerne til hvis du føler dig usikker. 

 

Mvh Ernst 

 

 

 
 

De to blå ”omkransninger” viser rep. områder !!!! 


