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WaterLine System

Miljövänliga lösningar för att effektivt ta hand 
om ditt båtskrov, medan båten är i vattnet.

www.scrubbis.se
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Scrubbis produkter utgör ett helhetssystem som ger dig alla fördelar med 
ett rent skrov under hela säsongen med minimalt vinterunderhåll. 

Ta bort beväxningen 
från båtskrovet

Rengöra smutsen på 
skrovets vattenlinje
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VI ÄLSKAR MILJÖN I BÅTLIVET! 
GÖR DU DET?

 - Enkelt och snabbt
Nyttja flytkraften för att förenkla och påskynda 
rengöring av skrovet.

 - Bra för miljön
Att använda Scrubbis istället för att använda giftiga bottenfärger eller 
kemikalier är lösningen på ett stort miljöproblem. 

 - Lätt att ta med
Hopfällbara och lätt att stuva undan i båten med avtagbart rengörings-
huvud och teleskophandtag. Scrubbis finns alltid tillgänglig vid behov.

 - Spara pengar
Prisvärda verktyg för att ta hand om ditt skrov. Ett rent skrov ger 

också upp till 20% lägre driftkostnad på motorbåtar..

 - Snabbare båt
Scrubbis gör din båt upp till 25% 
snabbare! Rent skrov ger en lägre friktion i 
vattnet.

UnderLine System tar bort påväxt från 
båtskrovet, medan båten är kvar i vattnet.
UnderLine System hanterar mjuk och grov 
beväxning, vilket ger rent skrov med min-

dre friktion och en snabbare båt.

Waterline System rengör smuts på sk-
rovet vid vattenlinjen, medan båten är 

kvar i vattnet.
Waterline System kombinerar mekanisk 
rengöring med ett milt rengöringsmedel, 
för att uppnå bästa kosmetiska resultat.

Scrubbis lösningar UnderLine och WaterLine System består av kompatibla produkter för att han-
tera ditt båtskrov. Du kan kombinera produkterna för att rengöra och underhålla ditt skrov,

för kosmetiskt och prestandaboost. Scrubbis produkter passar de flesta båttyper.

Våra produktlösningar

Våra produkter är lösningar för att skydda miljön och gör det enkelt för båtfolk att ta hand om sina skrov. 
Påväxt och smuts på skrovet är mjuk och fluffig när båten ligger i vattnet. Därför är det mycket lättare att 
avlägsna påväxt och smuts då. Flytkraften är en naturkraft som används för att trycka upp våra produkter 

mot skrovet, vilket förenklar rengöringen avsevärt! Det uppfanns i Sverige och spreds till världen.



https://youtu.be/lHG7AEm6n-0
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Hull Scraper SET Art.nr 86102

Med Scrubbis Hull Scraper SET tar du enkelt bort 
mjuk beväxning såsom havstulpaner och annan 
beläggning från båtskrovet. Du rengör skrovet me-
dan båten ligger kvar i vattnet.

Skrovskrapa SET är den lönsamma och miljövänliga lösningen på problemet 
med beväxningen på båtar. Det är ett speciellt verktyg för att rengöra skrovet 
på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Rengörings-huvudet har en flytkraft på 2 kg 
och ett 3,2 m långt teleskopskaft. Flytkraften fördelat på de smala skraplisterna gör 
att skrapkraften blir väldigt hög och därmed effektiv.

Rengöringshuvudet är försett med böjliga skraplister som effektivt rengör skrovet. Det finns 
även en hård skraplist för att rengöra hårdare beväxning vid behov. 

Hård list

Mjuk list

Beväxningen flyter ut från skrovet då båten ligger i vattnet och 
blir på så sätt väldigt lätt att skrapa bort. Även mjuka 
havstulpaner i tidigt stadium ( 2-4 veckor ) lossnar lätt. 
En 30-35 fots segelbåt rengörs på ca 20 min. Man lägger båten 
långsides exempelvis en flytbrygga. Skrubba din båt ca 3-6 ggr 
per säsong beroende på vart båten är.

Dimensioner
Längd: 113-320 cm
Bredd: 40 cm
Diameter: 9,5 cm

2 kg
FLYTKRAFT

BRYGGA

Inkludet i SET:
- Rengöringshuvud
- Teleskopsskaft
- Förlängningrör
- Rörböj

https://youtu.be/lHG7AEm6n-0
https://youtu.be/lHG7AEm6n-0


https://youtu.be/t0qMzobAbe8
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Groovy Head Art.nr 86121

Regu- lar Head
Art.nr 86120

Regular Head är en reservdel till Hull Scraper SET 
för att byta ut förslitna rengöringshuvuden.

Med Groovy Head tar du bort grov och hård bev-
äxning från båtskrovet. Passar bra för vatten med 
mycket riklig beväxning.

Groovy Head är ett rengöringshuvud och tillbehör till Hull Scraper SET 
(86102). Du byter ut det vanliga rengöringshuvudet mot Groovy Head. Den 
här är anpassad för hård och riklig beväxning, dock inte redan härdad 
beväxning såsom snäckor. Rengöringshuvudet har också en flytkraft på 2 kg, 
vilket skapar ett tryck mot båtskrovet och underlättar rengöringen. 

För bästa resultat rekommenderar vi att du först använder Groovy Head 
och sedan byter tillbaka till standard rengöringshuvudet. Först tar du 
bort den grova beväxningen och sedan det mjukare slämmet, vilket ger 
dig ett ett rent skrov. Dimension: DxL 11x40 cm

REGULAR Head Art.no 86120

Reservdel till Scrubbis SET (86102) för att byta ut förslitna 
rengörings-huvuden. Med ett nytt Rengöringshuvud skrubbas 
skrovet mer effektivt. Den förslitna rengöringshuvudet kan kastas i 
återvinningsstationer.
I reservdelspaketet inkluderas följande: 

Cleaning head with soft scrapers• 
Hard scraper• 
Locking pipe• 

Dimensioner: LxH 40x9,5 cm.

https://youtu.be/t0qMzobAbe8
https://youtu.be/t0qMzobAbe8
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Indicator Plate Art.nr 86106

Med Scrubbis INDICATOR kan du se när det är 
dags att skrubba av beväxningen från båtsk-
rovet. Det är enkelt, snabbt och belysande.

Knyt fast Scrubbis INDICATOR plattan på din båt eller bryggan bredvid 
båten. När påväxt växer på båtskrovet kommer det också att växa på 
Scrubbis INDICATOR plattan. Då är det dags att skrubba skrovet.

Då och då under säsongen, lyft upp plattan ur vattnet och se om det finns 
någon beväxning. Om så är fallet, då är det dags att skrubba ditt båtsk-
rov med Scrubbis Scraper SET eller andra Scrubbis produkter. Skrapa bort 
beväxningen även från plattan så att du startar om beväxningsprocessen på 
plattan till nästa inspektion. 

Du kan också måla baksidan på plattan med samma färg som du har på 
ditt båtskrov. Då vet du hur påväxten reagerar med färgen.

Dimensioner: 10x10 cm.

 - Teleskopsskaft (Art.nr 86151)
Tillbehör till Scrubbis WaterLine Brush som fungerar som handtag. Med 
teleskopsskaftet kommer man åt att skrubba skrovet vid vattenlinjen. Man 
kan stå på båtens däck eller på en intill liggande brygga för att komma åt 
och skrubba skrovet. 

Detta är även en reservdel till Hull Scraper SET. 

Dimensioner: L 110-220 cm 

Tillbehör



WaterLine System

https://youtu.be/pRkOvfAqfZMbis
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Scrubbis WaterLine System består av flera produkter för att enkelt och 
effektivt hantera, rengöra och vårda båtskrovet vid vattenlinjen. 

Konceptet med Scrubbis WaterLine System är att hantera båtskrovets vattenlinje medan båten är i vattnet un-
der säsongen. Dels kan vattenlinjen rengöras kontinuerligt och alltid är ren och fin, dels är smutsen och beläg-
gningen fuktig och lätt att avlägsna med WaterLine System. Systemet är skonsamt mot miljön då inga starka 
kemikalier behöver användas och att man kombinerar mekanisk rengöring med skonsamt rengöringsmedel. 
Scrubbis eftersträvar alltid att vara miljövänlig.

De produkter som ingår i WaterLine System är:

 • WaterLine Brush; En borste för att skrubba och skrapa av smutsen.

 • Telescopic handle; Teleskopshandtag till WaterLine Brush. 

 • WaterLine Cleaner Spray; Rengöringmedel som appliceras på WaterLine Brush.

FLYTKRAFT

WaterLine System

https://youtu.be/pRkOvfAqfZM
https://youtu.be/pRkOvfAqfZM
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WaterLine Brush Art.nr 86103

Med WaterLine Brush tar du enkelt bort smuts och fläckar från 
vattenlinjen på båtskrovet. Passar bra för mindre och större båtar.
WaterLine Brush är ett effektivt rengöringshuvud för att skrubba rent båtskrovets 
vattenlinje från smuts och beläggningar såsom fett, sot, olja och marin påväxt. 
WaterLine Brush har flera funktioner för effektiv och skonsam rengöring. 
 
 • Borstdelen: En sida med mjuk borstduk för att skrubba och borsta.
 • Skraplisterna: En sida för att skrapa och skölja 
 • Flytkraften: 1 kg flytkraft som hjälper till och trycker mot skrovet.

WaterLine Brush ska monteras på teleskopsskaftet som finns i Skrovskrapan SET 
(86102). Man kan även köpa Teleskopsskaftet (86151) separat. 
WaterLine Brush kombineras gärna med WaterLine Cleaner Spray (86200) för 
effektivare helhetslösning mot smutsen. WaterLine Brush används medan båten 
är i vattnet under säsongen, då är smutsen på skrovet fuktig och lätt att avläg-
sna. Dimensioner, BxLxH 8x20x12 cm.

WaterLine Cleaner Spray är ett högeffektivt och skonsamt rengöringsmedel som löser av-
lagringar, fett, sot,olja och marin påväxt. Innehåller inga kemikalier som skadar gelcoat, 
textil, stål eller glas. 

Applicera det på WaterLine Brush (86103) för att få ännu effektivare rengöring av skrovets 
vattenlinje. Använd Cleaner Spray och Brush medan båten är i vattnet under säsongen. Då 
är smutsen på skrovet fuktig och lätt att avlägsna. Storlek: 0,5L.

 •  100% vattenlöslig och skonsam
 •  Innehåller inga syror eller starka kemikalier
 •  Mycket effektiv i kombination med WaterLine Brush
 •  Användas under säsongen medan båten är vattnet

WaterLine Cleaner Spray Art.nr 86200

Teleskopsskaftet är ett tillbehör till WaterLine Brush (86103) som fungerar 
som handtag. Med teleskopsskaftet kommer man åt att skrubba skrovet vid 
vattenlinjen. Man kan stå på båtens däck eller på en intill liggande brygga 
för att komma åt och skrubba skrovet. 

Teleskopsskaftet är även en reservdel till Skrov Skrapborste SET (86102). 
Dimensioner: L 110-220 cm 

Teleskopsskaft Art.nr 86151

WaterLine Cleaner Spray ger extra rengöringskraft till WaterLine Brush. 
Den löser upp smutsen och rengör skrovet vid vattenlinjen. 



Vi älskar båtlivet och våra hav!
Gör en insats med oss!

Scrubbis finns att köpa i de flesta båtbutikerna i Sverige.
På vår hemsida finns en lista på alla våra återförsäljare, 

bland dessa är: 
SeaSea, Hjertmans, Erlandsons Brygga.

Scrubbis AB
Stormbyvägen 2-4
16329 Spånga

SWEDEN
info@scrubbis.com
070-770 95 71

www.scrubbis.se


