
Ca priser blästring båtar. 

Om SSBS AB gör hela jobbet, Skydd, Blästring, Städning 

Pris för 1st plastbåt max 10 meter om vi ska täcka blästra städa samt deponera sandrester 

ligger på 16.000:- ex moms (17.000:- ex moms om fenköl järn ska hel-blästras) 

Bara blästring plastbåt 

Kunden täcker, städar, tejpar vattenlinjen med silvertejp 2 lager på varandra samt skyddar 

drev. Prata med Sortera eller liknade företag så ni kan få ut Big Bag säckar eller container för 

hanteringen av blästerrester samt färgrester. Farligt avfall för deponi. 

Pris blästring 1st båt 7000:- ex moms 

Plastbåtar blästras så rent att ny epoxi kan läggas, Det vill säga att gammal epoxi kan bli 

kvar om vi anser att det sitter. (Oftast försvinner allt men det som sitter det sitter. Finns 

ingen anledning att nöta bort det och förstöra gelcoat.) 

Går ni ihop och vi kan blästra 3st båtar vid samma tillfälle som är skyddade så blir det 4500:- 

ex moms per styck. I priset ingår alla maskiner, blästermedel, diesel, fläktanläggning mm, 

båtar max 10 meter (inte 10 meter vattenlinje, 5500:- ex moms om köl ska hel-blästras) 

(Obs kölen måste målas omgående efter blästringen och vi rekommenderar Tikkurila´s 

produkter viket vi kan tillhandahålla.) 

OBS! Stål-båtar samt plastbåtar med böldpest är något annat och då gäller inte denna 

prislista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hur täcker man en båt inför blästring 

 

Spänn ut en tjockare tålig pressenning på marken, Den måste 

var spänd och så att det underlättar städning samt klarar lite 

stryk. Hela marken under båten måste skyddas. Även skydd runt 

stöttor bockar mm. 

 

 

Ska vi klara av jobbet och förlja regler så är skyddet viktigt. Vi 

jobbar med många båtklubbar och det händer att vi tackar nej 

om inte skyddet är som vi kommit överens om. 

 

Ställ träreglar snett ut ifrån båten uppe på pressen på marken, 

men max en meters mellanrum. Bra lutning så vi kan jobba och 

stå så vi når vattenlinjen, Vattenlinjen blästras snett uppifrån 

och ner mot marken för att inte skada fribord. Tejpa vart ni vill 

ha vattenlinjen med silvertejp, 2 lager på varandra och inte 

ovanför varandra. 

 

Spänn sedan upp billigare perssänningar runt om båte. (vi 

brukar köpa dem på Jula/Rusta billigt samt reglar/plankor på 

Bygg max) 

Skjut sedan fast pressänningen i reglar med en stiftpestol, Gör 

tätt nere mot mark samt mot religskanten. 

 

Skyddet måste bli tätt så vårat reningsverk/fläktanläggning kan 

skapa ett undertryck innanför skyddet. 

 

Pressänningar runt om båten måste också vara spända så dem 

inte sugs in emot båten då det blir ett vakum innanför skyddet. 

Om ni sedan väljer oss som etrepremör så kommer vi på möte, Där pratar vi om en plan inför 

blästringen samt att vi går igenom skyddet av båtar så det blir rätt. 

 



 

Ca Prislista färger samt verktyg 

RM 40 per Liter kostar mellan 140:- till 160:- beroende på kulörval. 1L ca 5kvm 

Engångspensel 5 cm 22:- Engångsroller för 2K färg 30:- 

Bygel till roller 30:- Förtunning 1031  50:- per liter och finns bara på 3 Liter, alla priser är ex 

moms 

Målning plastbåtar 

Målningen bör ske varannan dag och minst 3 lager. Se produktblad RM 40 samt info 

båtmålning.  

Målning/Färger 155 μm vått = 100 μm tort 6,5 m²/l = ca 6L per lager färg x 3  

Dag 1, Grunda båten och den färgen tunnas ut 10-15% RM 40, Förtunning 1031 

Vänta en dag 

Dag 3, Andra lagret med RM 40 RM 

Vänta en dag 

Dag 5, Sista lagret med RM 40 RM  

(man kan sedan lägga ytligare ett lager om man vill vilket vi tycker är bra OBS! stålköl målas 1 

till 2 gånger extra)) 

Ca priser på färger samt verktyg till plastbåtar ca 25 kvm med 3-4 strykningar.  

3960:- ex moms 4950:- ink moms 

 

Första strykning tunnas 10-15% men inte övrig målning, Viktigt att färgerna blandas 

ordentligt  

Efter sista strykningen så vänta minst 4 dygn innan sjösättning så färgen härdar och blivit 

vattentät. 

 

 

 

 



 

 

Målning stålbåtar 

Målning/Färger 155 μm vått = 100 μm tort 6,5 m²/l = ca 6L per lager färg x 4 

Dag 1, Grunda båten och den tunnas ut 10-15% RM 40  

Vänta en dag 

Dag 3, Andra lagret med RM 40  

Vänta en dag 

Dag 5, Tredje lagret med RM 40 RM  

Vänta en dag 

Dag 7, Sista lagret båten med RM 40 

Första strykning tunnas 10-15%  inte övrig målning, Viktigt att färgerna blandas ordentligt  

Efter sista strykningen så vänta minst 4 dagar innan sjösättning. 

Ca priser på färger samt verktyg till stål båtar ca 25 kvm med 4 strykningar.  

4860:- ex moms 6075:- ink moms 

Båten är nu klar 

Det är ca priser då prisbilder är beräknat på ca 25 kvm, Färgerna beställs sedan ut i olika 

kulörer så man lätt kan se när man målar. Går att beställa i både RAL karta samt NCS S 

kartan.  

Målnings schema gäller om ni inte tänker spackla efter blästringen, Utförs det spackling 

slipning så gör rent innan målningen fortsätter. Tänk även på övermålningstider då den 

förändras.  

 

Skyddsutrustning är jätte viktig, Handskar som klarar 2K epoxi färg samt skydda armar och 

använd gasmask. Det är inte bra att få detta på huden eller andas in. se bifogade bilder 

 

Skyddsutrustning vid målning, Skydda även armar 



  

Lättast samt bäst för alla 

Båtklubben täcker/skyddar 3 båtar och vi blästrar dessa, Klubben städar samt täcker in 3 nya 

båtar och vi kommer varannan dag och blästrar. 2 lager silvertejp ovanpå varandra där ni vill 

ha vattenlinjen, samt plasta in drev mm. 

OBS: Båt som står på släp måste ställas på bockar om vi ska kunna göra ett bra jobb, Annars 

så kommer vi inte åt ordentligt samt kan skada släp. Alla båtar bruka skilja sig från varandra 

och resultatet lika så. Allt beror på hur hård och tät gelcoat ni har. Skulle båten ha böldpest 

så är det ett annat pris som får diskuteras på plats. 

Båtklubben 

Båtklubben samordnar så att alla som vill ha hjälp hamnar på en lista samt i vilken ordning 

dem ska blästras i. Båtklubben ser till så att det finns ström 3 fas16 amp eu handske 

framdraget till båtar som ska blästras. Om detta ska funka och priset ska bli lågt så krävs 

samordningen av båtklubben. 

 

Vi på SSBS AB har stor kunskap och erfarenhet vad det gäller att blästra båtar och hjälper 

många båtklubbar och privatpersoner i Sverige med detta. Oftast när vi hjälper båtklubbar så 

brukar vi åka ut och ta möten och förklara hur arbetet utförs på bästa sätt med miljö i fokus 

samt informera om målning samt produkter.  

Vi anpassar materialet efter båtens skick t.ex. vilken slags färgtyp som bottenfärgen består 

av för vissa fall så sitter färgen hårdare och vissa lösare. För att inte skada gelcoaten så utför 

vi alltid en prov blästring innan hela båten blästras, Vi kan ställa in våra maskiner så att dem 

anpassar sig till dem flesta båtar med olika tryck samt olika flöden på sanden. I nästan alla 

gelcoatlager finns små luftfickor av gelcoat ibland är dessa väldigt små och svåra att se med 

blotta ögat men de upptäcks genast vid blästring vilket man ofta inte ser vid slipning. 

Gelcoatlagret blir bättre efter blästring då man öppnat blåsorna eftersom dessa blåsor kan 

bilda böldpest och gömma fukt.  

 



Båtblästring  

Blästring av båtar brukar ofta innebära damm problem men med våra mobila 

fläktanläggningar så är det inte längre några problem att utföra torrblästring av stål eller 

plastbåtar, Torrblästringen är den absolut bästa metoden för att inte blästra in fukt i 

gelcoaten eller få en åter rostning på stålbåtar. Men våra anläggningar så har vi minskat 

damm problemen med 95 %. Blästring av plastbåtar görs oftast upp till vattenlinjen. 

Blästring tar bort all gammal färg men skadar inte frisk gelcoat och lämnar efter sig en 

sträv/porig yta som lämpar sig bra för vidare arbeten och har god vidhäftning. (Viss 

dammbildning på däck kan förekomma) 

Böldpestblästring 

Problemet med böldpest är ovanligt men drabbar tyvärr en del båtägare, Vid dessa tillfällen 

så har man oftast valt att blästra bort all gelcoat för att sedan börja om från början, I vissa 

fall så räcker det med en väldigt hård blästring vid upptagandet och låta båten torka under 

vintern. Skulle man få ut rinningar och fläckar så kan man göra en lättare blästring efter 

vintern och sedan behandla båten 

För att motverka problemet som nämns ovan blästrar man hårdare på blåsorna så att 

vätskan som luktar ättika rinner ut ur blåsorna. Sköljer sedan båten med färskvatten ett par 

gånger och använder inte högtryck. Båten får torka ur under ett par månader. Denna 

behandling rekommenderas att göras på hösten så att båten får en längre tid att torka så att 

båtsäsongen inte blir förstörd. (En lättare torrblästring med ren sand kan göras innan 

behandling.) 

Blästring av stålbåtar 

Stålbåtar blästras till SA 2,5 vilket nästan innebär 100 % renlighet i stålet. Det innebär att all 

färg och rostavlägsnas. Efter blästring ska man omgående lägga på en grundfärg helst en 

epoxi för att undvika att stålet ska börja återrosta.  

Miljökrav 

Vid blästring ute på plats hos kund så måste man skydda marken samt täcka in båten, Vi 

etablerar sedan en fläktanläggning som tar hand om dammet innanför skyddet så att inte 

dammar ut på andra båtar, marken mm. Sand och färgrester måste sedan deponeras. Vi 

samarbetar med Miljötrans samt Cija tank mm och har även ett bra samarbete med Nacka 

kommun där vi har vår verksamhet. Det blir inte 100% dammfritt men inte långt där ifrån. 

Det kan damma upp lite på däck som kunden får spola eller blåsa av efter utfört arbete.  


