
66   praktiskt båtägande 

Xxxxxxx   xxxxxxx 

nr 10, september/oktober 2012

Höstfint
 tvätta ditt kapell

 d et viktigaste att tänka 
på när du ska tvätta ditt 
kapell är att ha rätt tem-

peratur på vattnet, fingervarmt 
sötvatten ska det vara och abso-
lut inte mer än 40 grader, an-
nars finns det en risk att kapellet 
krymper.

– Lägg det i ett stort kärl eller i 
badkaret och borsta försiktigt 
med en svamp eller mjuk borste. 
Kapellet får inte köras i tvättma-
skinen, säger Lennart Borg, ka-
pellmakare på Artlog AB.

Kapell behandlas med teflon 
när de tillverkas och därför kan 

det aldrig bli lika tätt som när 
det var nytt. Lennart menar där-
för att man ska vara väldigt för-
siktig när man tvättar sitt ka-
pell, och inte använda kemika-
lier.

– Förut kunde man köpa tvål-
flingor på burk, men det går lika 
bra att riva en vanlig tvål på ett 
rivjärn, säger han.

Det bästa är att tvätta kapel-
let en eller två gånger per sä-
song i vanligt sötvatten. Då för-
svinner inte den ursprungliga 
impregneringen och kapellet 
håller sig fräscht. Det är också 

viktigt att förvara det rätt på 
vintern.

– En del lägger en presenning 
över kapellet på vintern för att 
skydda det, men då börjar det 
mögla under. I så fall måste man 
lägga en distans så att det blir 
luft emellan. Men det bästa är 
att ta hem kapellet och förvara 
det torrt.

Om kapellet ändå har blivit 
smutsigt och det inte går att få 
bort med bara vatten och tvål 
finns det andra metoder att ta 
till. Såpa kan vara ett sätt, an-
nars rekommenderar Lennart 
en produkt som heter Shipsha-
pe. Klorin avråder han ifrån ef-
tersom det bleker kapellet. Men 
är det för nedsmutsat så kan det 
vara bättre att lämna in det.

– Om det är mycket mögel, 
svartmögel med stora prickar, 

då ska man inte göra det själv. 
Det är också så att möglet käkar 
kapell, så när man tvättar det 
finns det risk att det förtunnas 
och till och med blir hål. Då kan 
man lika gärna köpa ett nytt ka-
pell, säger Lennart. 

Om du har tvättat kapellet 
med något starkare än såpa så 
måste kapellet impregneras ef-
teråt. Även här gäller det att se 
upp, eftersom det finns produk-
ter som gör att kapellet blir 
flammigt. Lennart rekommen-
derar produkterna 303 Fabric 
Guard eller Imprenex.

En annan sak som är viktig att 
känna till är att ett nytvättat ka-
pell behöver en eller två regn-
skurar på sig för att bli tätt, ef-
tersom bomullen i tråden som 
kapellet är sytt av måste svälla.

Projektet i 
korthet

svårigHetsgrad
Lätt.

tidsåtgång
En timme–några 
timmar.

kostnad
0 kr–ca 400 kr be-
roende på vilka pro-

dukter som behövs.

Fågelbajs, mögel och fettfläckar. Det 
finns många öden som kan drabba ditt 
kapell. Så här gör du för att få det rent och 
fint igen.
TExT och foTo sofi Cederlöf

så här fint kan ditt kapell bli 
om du tvättar det.



   67praktiskt båtägandenr 10, september/oktober 2012

gör det själv  Praktiskt   

Vattentemperaturen är viktig, fing-
ervarmt ska det vara och absolut 
inte mer än 40 grader.

2

Använd en mjuk borste eller en 
svamp.

3

om kapellet inte är så hårt smutsat 
kan det räcka med att tvätta det i 
vanligt sötvatten. badkaret eller en 
stor balja kan vara lämpligt.

4

räcker det inte med vatten så till-
sätt tvålflingor. De går att tillverka 
själv med en tvål och ett rivjärn.

5

nästa steg är såpa.

6

Är kapellet riktigt smutsigt så kan 
man använda ett rengöringsmedel 
för kapell. Det bästa är att spreja 
på det, och kapellet ska vara torrt, 
så har du tvättat med vatten innan 
måste det torka först.

7

Gummihandskar rekommenderas.

8

spreja på rengöringsmedlet på 
kapellet.

9

Gnid försiktigt in det med en svamp 
eller mjuk borste. Låt verka några 
minuter.

10

skölj av kapellet i sötvatten. Glöm 
inte att vattentemperaturen ska 
vara fingervarm.

11

Låt torka. om kapellet inte blir rent kan den här processen upprepas.

12

när kapellet är torrt är det dags att impregnera.

13

kapellet är väldigt smutsigt och behöver tvättas.
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