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Opgavens art:  Teoretisk 

 

Opgaveformulering:  Materiale og proces. 

 

Fagområde:   Finish Trin 1 

 

Opgavens varighed:  4 lektioner 

 

Niveau sammenlignet med uddannelsen: Finish og efterbearbejdning af GUP 

 

Henvisning til hjælpemidler:  Kompendiet og egne notater. 

 

Hjælpe- / kontaktperson: 

 

 

 
Regelsæt for anvendelse af centerets udstyr og praktiklokaler. 

 

 

I forbindelse med udførelse af opgaver fra opgavebanken, er der et sæt regler du skal være opmærksom på: 

 

1. Inden du starter på ekstraopgaven, skal du sikre dig, at eventuelt nødvendigt udstyr er til stede, og er ledigt. 

2. Der skal anvendes egne kompendier og undervisningsmaterialer og der udleveres ikke ekstra kompendiemateriale til 

ekstraopgaver. 

3. Skolens lokaler, udstyr og maskiner kan kun anvendes i det omfang, at det ikke bruges til undervisning. 

4. Praktisk arbejde skal udføres efter gældende sikkerhedsregler for området. Dette gælder også for anvendelse af 

personlige værnemidler.  

5. Der må ikke udføres større produktionsmængde, end den mængde der er beskrevet i opgaven. 

6. Der må ikke fjernes materiale og udstyr, herunder værktøj, mapper, instruktioner og lignende fra hjemmehørende 

lokaler. 

7. Pc-udstyr, kopimaskiner og lignende må kun anvendes i det omfang, som opgaven berettiger. 

8. Alt produktionsaffald fra opgavens udførelse bortskaffes efter gældende regler for området. 

9. Den enkelte bruger er ansvarlig for, at anvendt udstyr og lokaler afleveres rengjort, og i brugbar stand. 

 

Din kontaktperson vedrørende arbejde med opgaven, vil normalt være en faglærer indenfor det pågældende område.  

Men hvis faglæreren ikke er til stede, eller er optaget til anden side, skal oplysninger af nedenstående karakter afleveres til 

”Hjælpe- / kontaktperson” eller kursistadministrationen. 

 

10. Hvis der skal anvendes praktiklokaler og maskiner/værktøjer, skal dette aftales med kontaktpersonen. 

11. Sker der uheld med materiale, udstyr eller lokaler, skal den ansvarlige for området straks kontaktes og informeres, 

således at skaden efter uheldet kan udbedres. 

12. Eleven retter selv opgaven efter facitlisten.  

13. Der gives ikke karakter for opgaveløsningen. 
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Opgaven 
 

 

Opgave 1  

Lav en liste over de  gelcoat / overfladefejl der optræder på GUP emner. 

 

 Beskriv den enkelte fejl og angiv årsagen til fejlen. 

 

Opgave 2 

Beskriv de forskellige arbejdsprocesser der kan anvendes til at lave en lille gelcoat-

reparation, på et emne med højglans overflade. 

 

 

Svarskema 
 

Svar til opgave 1 

 

1 Fejl.           Elefanthud      

 Årsag         1. lag gelcoat ikke færdig hærdet før påføring af 2. lag     osv.                        

 

 

2 Fejl.         ______________________________________________________________ 

Årsag         ______________________________________________________________ 

 

 

3 Fejl.         ______________________________________________________________ 

Årsag         ______________________________________________________________ 

 

 

4 Fejl.         ______________________________________________________________ 

Årsag         ______________________________________________________________ 

 

 

5 Fejl.         ______________________________________________________________ 

Årsag         ______________________________________________________________ 

 

 

6 Fejl.         ______________________________________________________________ 

Årsag         ______________________________________________________________ 

 

 

7 Fejl.         ______________________________________________________________ 

Årsag         ______________________________________________________________ 

 

    Eventuelt flere ! 
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Svar til opgave 2 

 
1 Det beskadigede område afrenses med…. osv. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
2  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
3 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  
4  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
5  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
6 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
7  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  
8  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Facitliste 
 

Løsning opgave 1 

 

Svar til opgave 1 

 

 

1         Fejl.           Elefanthud  

 Årsag        1. lag gelcoat ikke færdig hærdet før påføring af 2. lag 

          1. lag gelcoat påført med for tyndt lag 

 

2 Fejl.         Pinholes ( knappenålshuller ) 

Årsag         For høj tixotropi i gelcoaten 

 For tykt lag påført 

 For meget hærder tilsat 

 

3 Fejl. Dårlig udhærdning ( lav barcol måling ) 

Årsag  For lidt hærder tilsat 

 Rumtemperatur for lav 

 For gamle råmaterialer 

 

4 Fejl. Stjerner 

Årsag Formfejl 

 

5 Fejl.          Krakeleringer 

Årsag Emnet for hårdt belastet ( evt. under afformning ) 

 

6 Fejl. Ridser i overfladen 

Årsag Formfejl ( håndterings fejl ) 

 

7 Fejl. Mat og ru overflade 

Årsag Formfejl, mangler vedligeholdelse polering og voks. 

 

8 Fejl.         Lufthuller under gelcoat ( gelcoat skaller af ) 

Årsag Operatørfejl, dårligt rullearbejde 

 

9 Fejl. Farvefejl 

 

Årsag Ingen omrøring af råmaterialer før brug 

 Urenheder i gelcoaten ( evt. fra rensevæske ) 

 

10 Fejl. Gulning af hvide gelcoater 

Årsag For høj exotermvarme under hærdning af emnet 
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Løsning opgave 2 

 

1. Det beskadigede område afrenses med acetone eller poly-clean, og området omkring skaden 

dækkes evt. af med tape og plastfolie. 

 

2. Skaden slibes op med groft sandpapir, eller med en diamant fræser, og der kontrolleres at der 

ikke er skader på laminatet. 

 

3. Skaden støvsuges eller slibestøvet fjernes med en børste, og hvis der er hul helt ned til 

glasfiberarmeringen, spartles der med en filler for at lukke de små huller i laminatet. Blandingen 

slibes efter hærdning. 

 

4. Der laves en blanding af gelcoat og hærder. Der blandes minimum 50 gr. for at undgå for store 

doseringsfejl. Det er vigtigt at sørge for at: 

- Gelcoaten har samme fabrikat, type , farvenummer og batchnummer. 

- Gelcoaten omrøres omhyggeligt før afvejning for at undgå evt. bundfald og dermed farvefejl. 

- Gelcoaten tilsættes samme mængde hærder som der er anvendt til det emne der skal repareres. 

Altid indenfor den mængde databladet angiver. 

- Emne, gelcoat og værkstedet skal have en passende temperatur minimum.20º 

 

5. Gelcoaten påføres med en lille pensel eller med en spids genstand, og det er vigtigt ikke at lægge 

for tykt lag på af gangen, for at undgå pinholes. Der lægges så mange lag på som der skal til for 

at fylde reparationen, og der sluttes eventuelt af med et lag topcoat. 

 

6. Når reparationen er tilstrækkelig udhærdet slibes den med en passende kornstørrelse, for 

eksempel: 

- Korn P 280 

- Korn P 400 

- Korn P 800  vådslibning 

- Korn P 1200 vådslibning 

- Eventuelt korn P 2000 vådslibning som sidste slibning. 

Mellem hver kornstørrelse støvsuges emnet og ved vådslibning skylles emnet og der skiftes vand 

for at undgå uens kornstørrelser i slibningen. 

 

7. Emnet poleres med en polere/slibemiddel for at opnå den samme glans som det oprindelige 

emne, evt. poleres hele emnet for at gøre overfladen ensartet. 

 

8. Reparationen kontrolleres omhyggeligt for farvefejl, ridser, ujævnheder og pinholes og hvis 

resultatet er tilfredsstillende vokses overfladen med en beskyttelsesvoks der er egnet til det 

pågældende emne. 

 

 


