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Montering av Teak og Synteakdekk
1. Området der dekket skal monteres på båten skal være plant og renses med Simson
Cleaner I eller standard uforurenset aceton. Bruk en ufarget klut som ikke loer. Bytt til en
helt ren klut og gjør en siste rens med Cleaner I eller aceton før siste avtørkning slik at
eventuell formvoks fra støpen absorbert i den første kluten ikke legges igjen på området
som skal limes.
Glassfiberen under Synteaken/teaken er nyslipt rett før pakking og skal ikke å renses så
lenge det ikke er forurenset etter avemballering. Ikke bruk aceton på denne. Kan med fordel
børstes fri for eventuellt støv.
2. Påfør Simson MSR CA eller Simson MSR BC i rutemønster på Synteak/teakplatens
glassfiber underside. Cirka 4 patroner a 300ml per kvadratmeter. I de fleste applikasjoner
bruker Simson MSR CA som har en åpentid på ca 15-20 min. Simson MSR BC har lengre
åpentid (30-40min) hvis det er store biter som skal limes ned. Påpass at åpentiden ikke
overskrides innen bitene blir presset ned til båten.
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3. Limet skal tannsparkles ut med West System 809 tannsparkel (medfølger).Denne legger
igjen ca 1-1,2 liter per kvadratmeter. Etter limet er fordelt med tannsparkel påføres en
ekstra stripe lim rundt kanten på elementet som en ekstra sikkerhet for at vannet ikke skal
trekke inn under elementet (se bilde). For å redusere herdetiden kan man spraye på et tynt
tåkelag/dugg med rent vann på limet før delen presses ned på båten. Det er snakk om meget
små mengder vann.
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4. Legg Synteak/teakdelen på plass i båten og fikser den.

5. Når delen er lagt på riktig plass i båten må all luft i limsjiktet presses ut. Start med å tråkke
i senter på Synteak/teakdelen og fortsett så å tråkk utover mot kantene slik at luften finner
veien ut mot kantene og ikke låses i senter. Når det ikke lenger høres surklelyder fra luft som
tråkkes ut er det tid for å legge på vekter. Bruk ca 40kg vekter per kvadratmeter dekk.
Se til at vektene har en flate under som ikke skader eller missfarger Synteaken. Gjør en siste
visuell sjekk og se Synteaken ligger slik den skal.
Herdetiden er vanligvis 48 timer ved en temperatur på 20 grader. Vektene kan fjernes etter
48 timer. Ved å påføre vanntåke* kan vektene taes av etter 24 timer
Etter utherdig legges en tynn fugestreng med Simson MSR CA eller BC langs hele kanten på
teakdekk som monteres utenfor båtens hardtopp/kalesje . Dette er ikke påkrevd for Synteak.
Dette vil hindre vann å trenge inn i teakens kanter og forhindrer delaminering i fuktige
omgivelser.
Gode forberedelser og riktige produkter sikrer en langvarig og tilfredstillende applikasjon.
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