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TEKNIKK

Polering/oppfrisking av 
plastoverflater på bobilen
Vask, polering, rubbing, voks, lakkforseiling, er et stort tema og ikke det mest lystbetonte 
en bobileier gjør. Noen setter bort bobilen, så fagfolk kan gjøre det eller gir en Keramisk 
lakkbeskyttelse, Drop Off eller annen lakkbeskyttelse/-forseiling.

Grillen er svart enda, lenge etter behandlingen.
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Har selv begrenset kunnskap om temaet og de forskjellige 
produktene, og benytter meg sjelden av den 3-trinns frem-
gangsmåten som ofte anbefales. Har funnet ut at de produkter 
jeg benytter er enkle å arbeide med, og er rimelig fornøyd med 
resultatet på lakk, plast og dekordetaljer på bobilen.

Jeg skal ikke gå noe inn på produktene som benyttes på 
lakkoverflaten, selv om det lett kan benyttes produkter som 
ikke bør brukes på plastoverflater, gummilister, plasthåndtak, 
støtfangere, o.l. Disse kan bli hvite/matte/grå og burde vært 
beskyttet med maskeringsteip.

Har selv i mange år benyttet universalprodukter til lakken, 
som også kan benyttes på alle bilens overflater. De gir kanskje 
ikke den best mulige beskyttelse og glans, men er selv fornøyd 
og det forenkler arbeidet. De svarte håndtakene, lister og 
dekorfilm holder fargen godt og midlene er beregnet for bobil/
caravan. For sterke løsemidler/vaskemidler kan fort forringe 
tettemasse på bobilen, i tillegg til nevnte misfarging på 
plastdetaljer.

Jeg er derimot ikke fornøyd med resultatet på den forholds-
vis store svarte grillen på nåværende bobil. Den er av svart 
gelcoat og har blitt gråere og gråere. Har ved noen anledninger 
prøvd forskjellige produkter for å få den svart igjen, med vari-
erende resultat.

I år har jeg forøvrig prøvd et nytt produkt, egentlig rart jeg 
ikke har prøvd det tidligere. Da det har vært på markedet i 
mange år, og jeg har hørt om folk som har benyttet det med 
god effekt på dekoren på bobilen, som også kan falme av for-
skjellige årsaker. Har selv benyttet produkter fra denne fabri-
kant på trebåter for maaange år siden, og vil nesten påstå at jeg 
hadde mindre vedlikehold på den enn de med plastbåter.

Owatrol Polytrol er perfekt til å fornye og friske opp maling 
på f.eks. viskerarm e.l. som har mistet fargen og glansen. Den 
kan benyttes på veldig mye. Det er og ideelt på plast, gelcoat, 
metaller, fliser, støtfangere, hagemøbler og mye mer, for å 
gjenopprette farge og utseende på ulike overflater.

Det påføres med pensel eller klut på overflaten, og lar det 
tørke ca. 15 – 20 min, og tørker av med en fille/stoff som ikke 
loer. Jeg la godt på og ventet nok litt for lenge og merket klart 
hva de mente med fille som ikke loer.

Prisen er rimelig i forhold til enkelte andre produkter jeg har 
prøvd, lett å påføre og har lang virkning og bedre resultat i for-
hold til mange andre produkter og ikke minst anvendelig på 
mange overflater/materialer.  

Anbefales og er litt ergerlig  for at jeg ikke prøvde det tidli-
gere. Det enkle er ofte det beste.

Tor H 114

Halve grillen behandlet, andre ubehandlet.

Halve grill behandlet med annet produkt. Produkt som helt klart anbefales. 


