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Opgavens art:  Teoretisk/praktisk 

 

Opgaveformulering:  Reparation af GUP emner 

 

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 

 

I et GUP emne laves tre skader  

 

1. En lille skade på ca. 3 mm i diameter. 

2. En skade på ca. 10 mm i diameter. 

3. En skade på ca. 5 cm i diameter. 

 

Alle skaderne skal kun ligge i gelcoaten. 

Følg herefter proceduren for at reparere gelcoat skader.  

 

1. Opmærkning 

2. Evt. afdækning 

3. Opfræsning eller ved større skader nedslibning. 

4. Opfyldning med korrekt gelcoat 

5. Hærdning. Hærdetiden kan evt.forkortes ved at lægge emnet i ovnen ved  40º 

 

I hærde tiden startes på opgave 2. 

  

 

 

Opgave 2 

 

En gelcoat overflade skal renoveres.  

Anvend et stykke at en polyestervinge eller et andet GUP emne. 

Vælg et stykke på 0,5 m²  og  slib overfladen med håndslibepapir P60.( så den fremstår ridset ) 

Renover overfladen ved at tørslibe med maskine, vådslibe, polere og vokse overfladen.  

Følg den beskrivelse der er i kompendiet til glasfiberforarbejdning trin1. 

 

Lav en vurdering af den færdige gelcoat overfladen. 

 

 Er der stadig synlige ridser 

 Er der slibespor ( grisehaler ) 

 Er der buler ujævnheder i overfladen. 

 Er der pinholes. 

 Er overfladen fri for farvefejl. 

 Er der en ensartet glans. 

Hvis overfladen ikke er tilfredsstillende, forsøges forfra. 

 

Herefter fortsættes med opgave 1. 
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Svar 
 

På en sådan praktisk opgave er det naturligvis op til den enkelte at vurdere om reparationen er i orden.  

Som udgangspunkt må en reparation ikke være synlig. 

Hjælp evt. hinanden med konstruktiv kritik.  

Hvad ville en kunde ( eller en faglærer ) sige til emnet? 


