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PRESSMEDDELANDE 

Giftfri båtbottenfärg perfekt underlag för mekanisk 
rengöring. 

Nu behöver du inte längre oroa dig för ditt båtskrov 
och huruvida du är miljövänlig eller inte.  
Nu finns Scrubbis PAINT, den giftfria och miljövänliga 
båtbottenfärgen som gör det enkelt att rengöra båtskrovet från havstulpaner 
och annan beläggning. Beväxningen fäster löst på skrovet och kan enkelt tas bort med 
hjälp av tex Scrubbis SET borstskrapan. 

Alla båtägare som vill ta hand om sitt båtskrov på ett miljövänligt och 
enkelt sätt kan pusta ut. På båtmässan i Stockholm lanseras den 
nya båtbottenfärgen Scrubbis PAINT som ger en glatt och slät yta, 
ett perfekt underlag för mekanisk rengöring. Beväxning fäster löst på 
skrovet tack vare den släta och glatta ytan.  

 
Forskaren Martin Hassellöv på Göteborgs universitet har testat Scrubbis konceptet, Scrubbis 
PAINT tillsammans med Scrubbis SET borstskrapan. Resultat visade sig vara mycket bra, vilket 
man ser på videon som han spelade in på västkusten (Youtube länk: 
http://youtu.be/jD4mFCxyZfs). 
 
”Jag har seglat större delen av mitt liv och båtlivet handlar mycket om miljöupplevelser för mig. 
Därför vill jag göra en insats för miljön och förändra sättet att rengöra båtskrovet”, säger Svante 
Bahrton som är mannen bakom Scrubbis konceptet. ”Jag vill ha ett enkelt och miljövänligt alternativ 
för att undvika att förgifta våra vatten.” 

 
Scrubbis PAINT är en silikonbaserad bottenfärg bestående av två komponenter, Primer och 
Silicon som är 100% fria från giftiga biocider. Primern har mycket bra vidhäftning på de flesta ytor 
såsom plastskrov, aluminium och trä. Silikonfärgen är enkel och smidig att applicera på den 
primade ytan med bra fäste över tiden. Primerns kulör är silver och Siliconet är klar genomskinlig. 
 
Fördelarna med Scrubbis PAINT 

 Beväxning släpper lättare. 

 Snabbare båt pga mindre friktion => skrovytan blir glatt, slät och tätande. 

 100% fri från giftiga biocider. 

 Dryg färg som räcker till 10 kvm/liter. 

 Behöver endast ett lager per strykning av varje komponent. 

 Silikonet ommålas endast vartannat år. 
 
Scrubbis produkterna finns att köpa på SeaSea butiker, Erlandssons brygga. Ordinarie priset för 
Scrubbis PAINT Primer är 695 kr, Scrubbis PAINT Silicon är 895 kr. 
 
Scrubbis AB är ett utvecklingsföretag som har tagit fram Scrubbis konceptet för att erbjuda ett enkelt och miljövänligt 
alternativ till dagens hantering av skrov. Vi är ett team med ingenjörer, båtägare och tillverkare som har utvecklat och 
realiserat Scrubbis konceptet. Målet har varit att ta fram enkla, billig, mobil och framförallt miljövänligt verktyg där den 
enskilda båtägaren kan sköta sin egen skrovrengöring. 

 
För att läsa mer om produkten, ladda ner bilder eller titta på instruktioner gå till hemsidan: http://www.scrubbis.se . För 
pressdokument och bilder http://www.scrubbis.se/sv/press/  
Vid frågor kontakta Svante Bahrton på tfn 070-549 67 90 eller info@scrubbis.se. 
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