
JOTUN YACHTING 
FÅR DU NÅ HOS FLAK!

Vi har lenge sett frem til å kunne presentere Jotuns imponerende 
produktserie, og det er en glede for oss å kunne si at du nå kan kjøpe 

Jotun Yachting hos Flak.

Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du lurer på.



Boatwash 1 l båtshampoo 
Jotun Boatwash er et biologisk nedbrytbart, alkalisk 
vaskemiddel som fjerner fett, salt og skitt uten å skade 
overflaten. Det kan tynnes med saltvann, men husk 
alltid å skylle med ferskvann. Boatwash er velegnet 
for gelcoat og treverk, både interiør og eksteriør, også 
på malte og lakkerte flater. Båtshampooen kan også 
brukes til vask av motor.
- Biologisk
- Nedbrytbar
- Fjerner fett, salt og smuss
- Blandes 1:50-1:100 med ferskvann.
- Ved svært skitne flater: Bland med ferskvann i 
forholdet 1:20.
- Vask med svamp eller børste og skyll godt med 
ferskvann.
- Vask av motor: Påfør ufortynnet BoatWash, la virke i 
5-10 minutter og skyll med ferskvann. Bruk børste på 
svært skitne områder. 

1082068     219,-
Prodnr.     

Textile Cleaner 1 l 
Konsentert, vannbasert og alkalisk vaskemiddel basert 
på en blanding av surfaktanter, emulgatorer og vann. 
Biologisk nedbrytbart og uten løsemidler. 
Type: Til vask av kalesjer, persienner, puter og andre 
tekstiler.
Bruksområde: Blandes 1:3 med ferskvann. Sprut direkte 
på tekstilet eller bruk klut eller svamp. La virke i 10 
minutter og skyll godt med ferskvann. 

1082073     209,-
Prodnr.     

Textile Watershield 1 l 
Jotun Textile Watershield er en hurtigtørkende 
vannfri impregnering til tekstiler og kalesjer som gjør 
overflaten både vanntett og smussavvisende. 
Type: Vannfri impregnering til tekstiler og kalesjer.
Bruksområde: Vask med Textile Cleaner eller Mildew 
Remover. Skyll godt med ferskvann og la tørke. Påfør 
et jevnt lag Textile Watershield på helt tørr tekstil og 
la tørke. Må holdes unna plastvinduer. Må ikke brukes 
i direkte sollys. 

1082074     299,-
Prodnr.     

Textile Powerclean 1 l 
Svært effektiv tekstilvask for 
hardtsittende smuss og flekker. 
Type: Tekstilvask for hardtsittende 
smuss og flekker til fargeekte 
utendørstekstiler.
Bruksområde: Ved normal rengjøring 
kan produktet blandes ut med 
ferskvann 1:5. Ved rengjøring av 
veldig skitne overflater kan produktet 
brukes uten å blande ut med vann, 
sjekk om tekstilene er fargeekte! 

1082072     189,-
Prodnr.     

Waterline Cleaner 1 l 
Jotun Waterline Cleaner er et kraftig rensemiddel 
basert på saltsyre. 
Det er et svært effektivt rensemiddel som er spesielt 
utviklet for rens av vannlinjen på båten. Den fjerner 
enkelt gulning av gelcoat, skjell, rur og alger og er 
veldig lett å påføre båten. 

1082070     269,-
Prodnr.     

Marine Rubbing 500 ml 
Effektiv, kjemisk rensende rubbing som raskt 
gjenoppretter glansen i matte overflater.
- Kan brukes til rubbing og polering av gelcoat og 
overflater malt med to-komponent toppstrøk
- Fjerner effektivt mindre riper, oksiderede 
overflater, smuss og flekker
- Kan brukes både til polering med maskin og for 
hånd
- Volum: 0,5 liter

1082062     229,-
Prodnr.     
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Shiny 500 ml vokspolish
Jotun Shiny er en vokspolish for rask og enkel 
vårpuss, eller vedlikehold gjennom sesongen. Den 
renser og beskytter gelcoaten, og fungerer svært 
godt både på skrog og overbygg. Jotun Shiny kan 
påføres både manuelt og med maskin.
- Vasker, polerer og beskytter flaten i en operasjon
- Brukes på gelcoat og flater som er behandlet 
med to-komponente toppstrøk
- Kan brukes som tradisjonell polish

1082064     209,-
Prodnr.     

Hard Wax 500 ml 
Hard Wax fra Jotun, er en båtvoks basert på 
nanoteknologi, spesialutviklet for nye og helt rene 
flater. Den passer båteieren som vil ha et ekstra 
godt og varig resultat. Voksen gir en dyp glassaktig 
glans og lang beskyttelsestid. Jotun hard wax kan 
påføres på all gelcoat og flater behandlet med to-
komponente toppstrøk. 

1082066     269,-
Prodnr.     

Marine Polish 0,5 l 
Marine Polish fra Jotun rengjør, polerer og 
beskytter gelcoat og overflater som er behandlet 
med 2-komponents lakk. Polishen til båt fjerner 
mindre riper, oksidasjon (forvitring), smuss og 
rustflekker meget effektivt.
Jotun Marine Polish kan påføres for hånd eller 
med maskin. Når du påfører for hånd vil du oppnå 
god ren effekt. Men for å fjerne riper og oppnå 
enda bedre glans, anbefaler vi at du bruker en 
poleringsmaskin. Dersom du vil ha ekstra god 
slipeeffekt kan du med fordel bruke lammeulls- 
eller mikrofiberpute i tillegg. 

1082060     249,-
Prodnr.     

Aqualine Drevspray 
Aqualine fra Jotun er en ny generasjon beskyttelse for 
drev, propell, aluminium og andre lettmetalldetaljer 
under vannlinjen. 

1082048 400 ml grå   299,-
1082047 400 ml sort   299,-

Prodnr. Vol. Farge   

3Prisene er veiledende (inkl. mva). Forbehold om trykkfeil.



Mare Nostrum SP 
Mare Nostrum er et selvpolerende bunnstoff som er basert på spesial bindemidler. 
- Gir god beskyttelse for en sesong
- Har dempende, naturlige farger
- Passer til de fleste båter

Prodnr. Vol. Farge   
1082028 0,75 l sort   189,-
1082029 2,5 l sort   659,-
1082032 0,75 l mørkeblå   189,-
1082033 2,5 l mørkeblå   659,-
1082030 0,75 l rød   189,-
1082031 2,5 l rød   659,-
1082034 0,75 l hvit   189,-
1082035 2,5 l hvit   659,-

Watershield bunnstoff 
Jotun Watershield er et spesialutviklet, hardt bunnstoff for ferskvann. Det passer for alle typer båter, også båter i aluminium.
- Hardt, biocidfritt bunnstoff for ferskvann
- Holder inntil to sesonger
- Enkel å vaske
- For alle typer båter
- Overmalbar etter 4 timer 
- Glans: Matt 
- Spredeevne: 8 kvm pr. l. 
- Anbefalte strøk: 2 

Prodnr. Vol. Farge   
1082041 0,75 l sort   259,-
1082042 2,5 l black   819,-
1082043 0,75 l mørkeblå   259,-
1082044 2,5 l mørkeblå   819,-

Racing bunnstoff 
Jotun Racing er et av markedets beste bunnstoff for båter som gjør over 40 knop. Det er svært slitesterkt, og kan vannslipes for en ekstra glatt overflate 
med minimal friksjon. Den høye slitestyrken gjør det også ideelt til båter som ofte transporteres på henger, 
eller dras opp på land.
- God effekt mot begroing
- Ekstra glatt overflate etter vannsliping
- Slitesterk ved hyppig transport
- For regattabåter og båter med mye mekanisk slitasje
- Overmalbar etter 12 timer 

Prodnr. Vol. Farge   
1082036 0,75 l sort   399,-
1082037 2,5 l sort   1199,-
1082038 0,75 l hvit   399,-
1082039 2,5 l hvit   1199,-
1082040 2,5 l mørkeblå   1199,-
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Selvpolerende bunnstoff basert på spesial bindemidler. Gir god 
beskyttelse en hel sesong og har dempende naturlige farger. 
Passer til de fleste båter.

Spesialutviklet hardt bunnstoff for ferskvann. Holder i opptil to 
sesonger!

Jotuns råeste bunnstoff for raske båter! Svært slitesterk og slipbar 
overflate. Dette er bunnstoffet for deg som vil kjøre fortest mulig.



Nonstop II selvpolerende bunnstoff 
Jotun Nonstop II er et meget effektivt selvpolerende bunnstoff. Det gir en aktiv overflate som blir kontinuerlig fornyet slik at du får et rent skrog hele 
sesongen. Bunnstoffet kommer i seks farger. Hvit og grå er egnet for aluminiumsskrog.
- Unik effekt mot begroing gjennom hele sesongen
- Klare farger
- For motorbåter og seilbåter
- Overmalbar etter 12 timer
- Kun hvit og grå kan brukes på aluminiumsskrog 

Prodnr. Vol. Farge   
1082012 0,75 l sort   369,-
1082013 2,5 l sort   1149,-
1082024 0,75 l blå   369,-
1082025 2,5 l blå   1149,-
1082018 0,75 l mørkeblå   369,-
1082019 2,5 l mørkeblå   1149,-
1082021 0,75 l grå   369,-
1082022 2,5 l grå   1149,-
1082026 0,75 l rød   369,-
1082027 2,5 l rød   1149,-
1082015 0,75 l hvit   369,-
1082016 2,5 l hvit   1149,-

Nonstop Supreme selvpolerende bunnstoff
Jotuns beste selvpolerende bunnstoff. Gir en aktiv overflate som blir kontinuerlig fornyet slik at du får et rent skrog i hele to sesonger. Kommer i seks 
farger.
- Suveren beskyttelse i to sesonger
- Den hvite varianten er det hviteste bunnstoffet på markedet
- Motorbåter og seilbåter
- Overmalbar etter 12 timer

Prodnr. Vol. Farge   
1082000 0,75 l sort   499,-
1082001 2,5 l sort   1299,-
1082008 0,75 l blå   499,-
1082009 2,5 l blå   1299,-
1082004 0,75 l mørkeblå   499,-
1082005 2,5 l mørkeblå   1299,-
1082006 0,75 l grå   499,-
1082007 2,5 l grå   1299,-
1082011 0,75 l rød   499,-
1082010 2,5 l red   1299,-
1082002 0,75 l hvit   499,-
1082003 2,5 l hvit   1299,-

Aqualine Bunnstoff 
Aqualine fra Jotun er et bunnstoff som beskytter drev, propell, aluminium og andre lettmetalldetaljer under vannlinjen. Bunnstoffet er for drev, propeller og 
aluminiumsbåter er selvpolerende. Bunnstoffet har en suveren dekkevne og unik effekt mot begroing gjennom 
hele sesongen og deg mulighet til å nyte en lang sesong med båten.

Prodnr. Vol. Farge   
1082045 0,75 l sort   399,-
1082046 2,5 l sort   1299,-

5Prisene er veiledende (inkl. mva). Forbehold om trykkfeil.

Klassiker fra Jotun! Jotun NonStop II er et av markedets mest populære 
selvpolerende bunnstoff. Gir svært effektiv beskyttelse mot groing 
sesongen igjennom.

Jotuns beste bunnstoff! Jotun Nonstop Supreme er bunnstoffet for deg 
som vil ha det beste, og bruke minst mulig tid på stoffing. Holder båten 
ren i to sesonger!

Jotun Aqualine er et sort, selvpolerende bunnstoff for 
aluminiumsbåter som holder skroget rent gjennom hele 
sesongen og gir et enkelt vedlikehold.



Barrier Primer 
Jotun Barrier Primer er en to-komponent epoxygrunning for glassfiber, stål og aluminium. Den gir en full barriereeffekt mot vanninntregning med kun 
to strøk.Produktet har ekstremt god heft til gelcoat, aluminium og stål. Kan påføres med både pensel, ruller og sprøytes. Sprøyting må kun utføres av 
proffesjonelle brukere.
- Forebygger plastpest på glassfiberskrog
- Forebygger korrosjon på stål og aluminium
- Kan påføres både over og undervannlinjen, innvendig og utvendig
- Egnet for karbonstål, aluminium, kompositt/gelcoat og malte overflater som epoksy- ogpolyuretansystemer
- Farge: Grå
- Overmalbar etter 12 timer
Grunne med Barrier Primer trinn for trinn:
1. Husk at du alltid må ha Komp A og Komp B når du bruker Barrier Primer
2. Konsulter volumtabellen for hvor mye maling du trenger pr strøk
3. Til første strøket bruker du tre deler Komp A og en del Komp B. Dette sikrer god heft til underlaget. Til 
andre strøket bruker du to deler Komp A og en del Komp B. Dette sikrer god barriereeffekt. 
4. For enkel oppmåling av hver komponent, bruk et målebeger beregnet for maling eller et vanlig litermål 
5. Rør opp malingen godt i respektive komponent
6. Mål opp korrekt antall deler med resp komponent
7. Bland sammen Komp A og Komp B i et separat spann, f.eks 
Ekstraspannet fra Jotun
8. Påfør mengden maling som er anbefalt i volumtabellen
9. Konsulter teknisk datablad for riktig tørketid før neste strøk
* forutsetter påføring av anbefalt mengde 

Prodnr. Vol. Type   
1082050 2,5 l Komp A   770,-
1082051 1 l Komp B   325,-

Vinyl Primer 
Jotun Vinyl Primer er en en-komponent vinylmodifisert grunning og sealer for forsegling av ukjent bunnstoff. I tillegg fungerer den ypperlig som grunning 
under vannlinjen på trebåter.
- Innholder aluminiumspigment for bedre vannmotstand
- Gir god heft både på treverk og eldre lag bunnstoff
- Den perfekte grunningen for tidligere malte flater under vannlinjen
- Overmalbar etter 4 timer
- Spredeevne: 10 kvm per liter
- Anbefalte strøk: 2 

Prodnr. Vol.    
1082052 0,75 l    179,-
1082053 2,5 l    549,-

Vinyl Primer Spray 400 ml 
En-komponent vinylmodifisert for grunning av 
drev. Spesielt utviklet for områder som skal dekkes 
med Jotun Aqualine, for eksempel drev, flaps, 
påhengsmotorer, propeller og andre lettmetalldetaljer 
under vannlinjen
- Enkel å påføre samt svært enkel og bruke
- Hurtigtørkende
- Overmalbar etter 4 timer
- Spredeevne: 8 kvm per liter
- Anbefalte strøk: 2

1082054     199,-
Prodnr.     
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Ravilakk 
Jotun Ravilakk båtlakk er en en-komponent båtlakk til treverk på båter. Jotun Ravilakk har en høy glansgrad og en unik hard overflate som gir god 
vannmotstand og slitestyrke, men samtidig god fleksibilitet.
Ravilakk Båtlakk kan brukes innvendig og utvendig over vannlinjen. Ravilakk er en blank lakk basert på 
kinesisk treolje og syntetiske rav.

Prodnr. Vol.    
1082104 0,75 l    269,-
1082105 2,5 l    611,-

Clipper I båtolje 
Jotun Clipper I er en konserverende olje for trebåter, også båter laget i eksotiske treslag. Den er en spesialolje med særlig god inntrengende effekt. 
Impregneringsmiddelet i Jotun Clipper I beskytter treverket mot sopp, og gir førsteklasses underlag for 
etterbehandling med andre Jotun Yachting produkter.
- Kan brukes både utvendig og innvendig
- Påføres på nedslipt treverk
- Påføres i flere strøk vått i vått til treverket er mettet
- Brukes som grunning før lakkering med for eksempel Jotun 
Clipper II eller Ravilakk 

Prodnr. Vol.    
1082100 0,75 l    159,-
1082101 2,5 l    389,-

Clipper II båtlakk 
Jotun Clipper II er en klar båtlakk som i system med Clipper I gir førsteklasses behandling av trebåter. Den kombinerer slitestyrke og glansholdbarhet, 
med god elastisitet. Lakken gir en naturlig transperent og svært blank finish. Dette gir en vakker overflate 
med god beskyttelse mot UV-stråling, salt, skitt og vann. Clipper II fungerer svært godt på skrog og flater som 
er helt mettet med Clipper I eller lignende båtoljer. 
For å oppnå maksimal glans ved bruk av Clipper II anbefales det å påføre ett strøk per dag, og pusse mellom 
strøkene med fint sandpapir (P320 ñ P400).
- Brukes på skrog og flater som er mettet med for eksempel Jotun Clipper I
- Kan påføres direkte på tidligere lakkerte overflater.
- Kan brukes utvendig så vel som innvendig.
- Anbefalt tynner: White Spirit 

Prodnr. Vol.    
1082102 0,75 l    269,-
1082103 2,5 l    649,-

7Prisene er veiledende (inkl. mva). Forbehold om trykkfeil.



Teak Cleaner 1l vaskemiddel 
Jotun Teak Cleaner er et vannbasert rengjøringsmiddel 
for teak og annet hardt treverk. I tillegg til å være 
super til båten, fungerer Teak Cleaner også godt til 
hagemøbler og andre ting laget i hardt ulakkert treverk.
- Får frem treets naturlige farge
- Enkel påføring
- Brukes sammen med Teak Sealer eller Teak Oil

1082075     339,-
Prodnr.     

Teak Sealer 500 ml 
Jotun Teak Sealer er en vannbasert sealer basert 
på kinesisk treolje. Den impregnerer treverket, og 
gir en holdbar overflate med god beskyttelse mot 
sol, skitt, salt og vann. Etter behandling med Jotun 
Teak Sealer får treverket tilbake sine lekre farger. 
Husk å alltid vaske med Jotun Teak Cleaner før du 
oljer med Teak Sealer.
- Beskytter teak og andre harde tresorter
- Gir en voksaktig overflate som beskytter mot 
vann og skitt
- Forhindrer at treet tørker ut og sprekker

1082076     209,-
Prodnr.     

Thinner No 7 tynner 
Jotun Thinner No. 7 er en tynner som brukes til 
blant annet Vinyl Primer, samt alle typer Jotun 
bunnstoff. Thinner No. 7 kan også brukes til 
rengjøring av pumper og verktøy i forbindelse med 
malingsarbeid. 
- Volum: 0,5 liter

1082110     119,-
Prodnr.     

Thinner No 17 tynner 
Jotun Thinner No. 17 er en tynner som brukes 
til Jotuns to-komponent grunninger, som for 
eksempel Osmoshell. Den kan også brukes til 
rens av verktøy og utstyr.
- Volum: 0,5 liter

1082113     129,-
Prodnr.     

Farm 80 tetningsmasse 
Jotun Farm 80 er en tetningsmasse 
for middels store til store sprekker i 
trebåter. Massen sørger for vesentlig 
mindre lekkasje når du setter ut 
båten om våren. Den unike med Farm 
80 er at det tyter ut etter hvert som 
båten trutner. Til forskjell fra andre 
tetningsmasser hindrer Farm dermed 
ikke naturlig trutning. Farm legges 
ideelt før du stoffer båten.
- Elastisk tetningsmasse
- Til middels store og større sprekker 
i trebåter.
- Påføres med en stiv nylonspensel, 
eller spatula/sparkel
- Mengde: 1 kg

1082106     209,-
Prodnr.     

Osmoshell A+B 2,5 l 
En unik to-komponent løsemiddelfri epoksysparkel for reparasjon av 
store osmoseskader. 

1082055     
Prodnr.     
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Shipolin skipsmaling 
Jotun Shipolin er en maling til trebåter. Det er en en-komponent skipsmaling med gode påføringsegenskaper ved bruk av pensel eller rull.
- Egner seg spesielt for overflater av tre
- Gir en blank overflate og er svært slitesterk samtidig som den er elastisk. Glansgrad 80*
- Kan blandes over Jotuns Mulitcolor-system med et unikt utvalg av farger
- Overmalbar etter 36 timer
- Spredeevne: 12 kvm pr. l.
- Anbefalte strøk: 2 

Prodnr. Vol. Farge   
1082082 0,9 l a-base   
1082083 2,7 l a-base   
1082084 0,9 l b-base   
1082085 2,7 l b-base   
1082086 0,9 l c-base   
1082087 2,7 l c-base   
1082080 1 l hvit   
1082081 2,7 l hvit   

Marine Rubbing Pro 1 l 
Effektiv, kjemisk rensende rubbing som raskt 
gjenoppretter glansen i matte overflater.
- Kan brukes til rubbing og polering av gelcoat og 
overflater malt med to-komponent toppstrøk
- Fjerner effektivt mindre riper, oksiderede overflater, 
smuss og flekker
- Kan brukes både til polering med maskin og for hånd
- Volum: 1 liter

1082063     
Prodnr.     

Marine Polish Pro 1 l 
Marine Polish fra Jotun rengjør, polerer og beskytter 
gelcoat og overflater som er behandlet med 
2-komponents lakk. Polishen til båt fjerner mindre 
riper, oksidasjon (forvitring), smuss og rustflekker 
meget effektivt.
Jotun Marine Polish kan påføres for hånd eller med 
maskin. Når du påfører for hånd vil du oppnå god ren 
effekt. Men for å fjerne riper og oppnå enda bedre glans, 
anbefaler vi at du bruker en poleringsmaskin. Dersom 
du vil ha ekstra god slipeeffekt kan du med fordel bruke 
lammeulls- eller mikrofiberpute i tillegg. 

1082061     
Prodnr.     

Hard Wax Pro 1 l 
Hard Wax fra Jotun, er en båtvoks basert på 
nanoteknologi, spesialutviklet for nye og helt rene 
flater. Den passer båteieren som vil ha et ekstra godt 
og varig resultat. Voksen gir en dyp glassaktig glans 
og lang beskyttelsestid. Jotun hard wax kan påføres 
på all gelcoat og flater behandlet med to-komponente 
toppstrøk. 

1082067     
Prodnr.     

Shiny vokspolish Pro 1 l 
Jotun Shiny er en vokspolish for rask og enkel vårpuss, 
eller vedlikehold gjennom sesongen. Den renser og 
beskytter gelcoaten, og fungerer svært godt både 
på skrog og overbygg. Jotun Shiny kan påføres både 
manuelt og med maskin.
- Vasker, polerer og beskytter flaten i en operasjon
- Brukes på gelcoat og flater som er behandlet med to-
komponente toppstrøk
- Kan brukes som tradisjonell polish

1082065     
Prodnr.     

9Prisene er veiledende (inkl. mva). Forbehold om trykkfeil.
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Nonstop II selvpolerende bunnstoff Pro 
Jotun Nonstop II er et meget effektivt selvpolerende bunnstoff. Det gir 
en aktiv overflate som blir kontinuerlig fornyet slik at du får et rent 
skrog hele sesongen. Bunnstoffet kommer i seks farger. Hvit og grå er 
egnet for aluminiumsskrog.
- Unik effekt mot begroing gjennom hele sesongen
- Klare farger
- For motorbåter og seilbåter
- Overmalbar etter 12 timer
- Kun hvit og grå kan brukes på aluminiumsskrog 

Prodnr. Vol. Farge   
1082017 10 l hvit   
1082023 10 l grå   
1080220 10 l mørkeblå   
1082014 10 l sort   

Waterline Cleaner Pro 25 l 
Jotun Waterline Cleaner er et kraftig rensemiddel basert på saltsyre. 
Det er et svært effektivt rensemiddel som er spesielt utviklet for rens 
av vannlinjen på båten. Den fjerner enkelt gulning av gelcoat, skjell, 
rur og alger og er veldig lett å påføre båten.

Prodnr.     
1082071     

Boatwash båtshampoo Pro 25 l 
Jotun Boatwash er et biologisk nedbrytbart, alkalisk vaskemiddel 
som fjerner fett, salt og skitt uten å skade overflaten. Det kan tynnes 
med saltvann, men husk alltid å skylle med ferskvann. Boatwash er 
velegnet for gelcoat og treverk, både interiør og eksteriør, også på 
malte og lakkerte flater. Båtshampooen kan også brukes til vask av 
motor.
- Biologisk
- Nedbrytbar
- Fjerner fett, salt og smuss
- Blandes 1:50-1:100 med ferskvann.
- Ved svært skitne flater: Bland med ferskvann i forholdet 1:20. ï Vask 
med svamp eller børste og skyll godt med ferskvann.
- Vask av motor: Påfør ufortynnet BoatWash, la virke i 5-10 minutter og 
skyll med ferskvann. Bruk børste på svært skitne områder.
Dette er et profesjonelt produkt med høyt volum som ikke er for 
videresalg til privatkunder. 

Prodnr.     
1082069     
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Et profesjonelt produkt 
som ikke er for videresalg 

til privatkunder. 

Ta kontakt med oss.

PRO = PROFESJONELL


