
WATSKI
DIN TILLBEHÖRSSPECIALIST

sjösättning
NU ÄR DET DAGS FÖR 

Vi hjälper dig att lyckas!
Steg för steg!

VÅRRUSTA BÅTEN

KAMPANJPRISER

BÄSTA TIPSEN

TVÄTTA    ·    SLIPA    ·    POLERA    ·    MÅLA    ·    SERVA    ·    UNDERHÅLLA

VÅR-
KAMPANJ

KANONPRISER PÅ 
VÅRRUSTNINGSPRYLAR

Passa på!

CRUISER®  
POLISHING AF
Kopparbaserad  
bottenfärg. Effektiv 
och självpolerande. 
Tillåten på västkusten.  
2,5 liter.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten eller produkt- 
informationen före användning.

(681:-) Art nr: 50408

NONSTOP 
VK/EC
Robust koppar-
baserad bottenfärg. 
EC för ostkust och VK 
för västkust. 2,5 liter.

(1315:-) Art nr: 103279

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten eller produkt- 
informationen före användning.

ABNET®  
PROFLASH
Miljövänliga ABNET®  
Professional- det  
ultimata rengöringsmedlet  
för båten. 750 ml.

(159:-) Art nr: 111778

895:- 635:-

-32%
RABATT

139:-
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Nu är den äntligen på gång! Årets båt- och fritidssäsong. 
 
I årets vårfolder hittar du det du behöver för att få en riktigt 
bra start på våren. Vi har satt ihop, steg för steg, hur du gör 
din båt riktigt vårfin och redo för en lång och härlig båtsäsong.

VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE
Vi är mycket stolta över våra återförsäljare. Det är där du kan 
få hjälp och råd. De flesta har lång erfarenhet och mycket 
kunskap om allt som rör båtlivet.
Alla våra återförsäljare hittar du på watski.se 

2019

W
A

T
S

K
I

It’s all about passion

WWW.WATSKI.SE
ALLT FÖR DIN BÅT OCH DIN FRITID

WATSKI  -  DIN TILLBEHÖRSSPECIALIST

Till er som älskar båtlivet

VÅR-
KAMPANJ

KANONPRISER PÅ 
VÅRRUSTNINGSPRYLAR

Låt en Watski 
Service Partner ta 
hand om det som du 
tycker är “svårt”!

Besök någon av våra återförsäljare  
och få ”Båtägarens bibel”, Watskikatalogen. 
450 sidor med allt du behöver till ditt båtliv! 

Älskar du att tillbringa fritiden i 
din båt men saknar möjlighet 
eller tid att underhålla den på 
rätt sätt? Kontakta en WSP – 
Watski service partner, där 
kan du få hjälp med det 
mesta som handlar om 
din båt. Se watski.se för 
alla Watski service 
partners.

ANVÄND ALLTID BRA HANDSKAR NÄR DU TVÄTTAR BÅTEN

Tvätta båten

Gör så här:

1. Spola av hela båten med färskvatten. Se till att självlänsar är fria från skräp  
så att vattnet kan rinna ur båten. Använd gärna högtryckstvätt (ej på teakdäck)

2. Dosera ut rengöringsmedel på ytan som ska rengöras. 

3. Skura med en mjuk skurborste.

4. Skölj rikligt med färskvatten.

SUPER CLEANER
Effektivt rengöringsmedel 
som löser smuts, olja och 
vax. Används före all  
målning och före polering 
och vaxning. 500 ml.

149:-
(169:-) Art nr: 107440

GROVRENGÖRING
Djupverkande gel för 
rengöring av hårt smutsad 
gelcoat. 500 ml.

159:-
(179:-) Art nr: 107442

BÅTSCHAMPOO
Rengöringsmedel för skrov 
och däck. 500 ml.

99:-
(139:-) Art nr: 104990

Y-10 FLÄCK-
BORTTAGNINGS- 
MEDEL
Tar bort missfärgning i 
vattenlinjen och runt  
avgasutsläpp, fläckar på 
och runt beslag samt 
växtfläckar. 500 ml.

SNÄCK- 
BORTTAGARE
Barnacle Remover. 
Effektiv kalklösare för 
borttagning av havs-
tulpaner. 500 ml.

175:-
(205:-) Art nr: 107453

BÅTTVÄTT
Biologiskt, nedbrytbart 
alkaliskt tvättmedel, som 
tar bort fett, salt och smuts 
utan att skada ytan. 1 liter.

157:-
(187:-) Art nr: 107403

VATTENLINJE-
RENGÖRING
Effektiv gelcoat cleaner.  
För rengöring av aluminium-, 
stål-, plast-, eller glasfiber-
båtar och teakinlägg.  
500 ml.

159:-
(179:-) Art nr: 105635

ROSTFLÄCKS-
BORTTAGARE
Tar effektivt bort fläckar och 
rinningar efter rost. 650 ml.

156:-
(196:-) Art nr: 105007

VI REKOMMENDERAR

STEG 1 - TVÄTTA

TAR BORT FULA GULA LINJER

WATSKI

CLASSIC

(199:-) Art nr: 16922-2

179:-

Under vintern blir båten full av sot, damm och grus. Det är viktigt 
att man tvättar bort så mycket av det som möjligt innan du börjar 
polera.

1

I foldern får du tips på 
följande steg:

1. Tvätta din båt ................... sid 3 
2. Slipa båten ...................... sid 4 
3. Dags att bottenmåla ........ sid 5 
4. Polering ........................... sid 6
5. Service av motorn............ sid 7
6. Träunderhåll .................... sid 8
7. Riggning .......................... sid 9
8. Säkerhet ombord ........... sid 10
9. Aluminiumbåt ................ sid 11
10. Navigation ................... sid 12

På sid 13-16 hittar du andra bra 
erbjudande från Watski.

Vi har åter-
försäljare 
i Sverige, 
Norge och 
Danmark
Se alla på 
watski.com

ABNET®
Miljövänliga ABNET®  
Professional- det  
ultimata rengöringsmedlet  
för båten. 1 liter eller 5 liter.

(198:-) Art nr: 111749

168:-

-29%
RABATT

 1 liter

(695:-) Art nr: 111750

595:- 5 liter

-20%
RABATT
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SLIPRONDELL 125MM
Runda maskinpapper med 8 hål, 125mm i 
diameter med kardborrfäste för exenterslip 
med utsug. 5 papper per förpackning.

Slipa båten
Förhoppningsvis spolade du av botten när 
båten togs upp i höstas. Om inte är det dags 
nu. När det är gjort är det alltid en fördel att 
ta ett fuktat våtslippaper och ”matta” ner 
den gamla bottenfärgen. Slipa inte över-
drivet mycket utan ytan ska bara bli lite mer 
matt.  
 
Du kan torrslipa också men fördelen med 
våtslip är att det inte dammar. Lägg en 
presenning under båten så att du kan ta 
rätt på allt slipdamm när du klar. 

Gör så här:

1. Tvätta av botten med ett avfettande  
rengöringsmedel.

2. Ta en hink med ljummet vatten.

3. Doppa ner våtslippappret i hinken.

4. Slipa botten matt.

5. Spola av rikligt med färskvatten.

6. Låt torka innan du målar.

Specialisten tipsar!

Ha arbetskläder på eftersom 
slipvattnet färgar textilier. 
Använd alltid gummihandskar 
och skyddsglasögon.

(59:-)  
Art nr: 110253-110259

49:-

RONDELLSLIPMASKIN
En unik oscillerande rondellslipmaskin från 
Mirka. Perfekt allroundmaskin. En optimerad 
ergonomi gör att den är bekväm att hålla.

(5399:-) Art nr: 104690

4999:-

SLIPSVAMP
Beläggning på fyra sidor. 100x70x28mm.

(23:-) Art nr: 11024413:-

FÄRGSKRAPA
Prisvärd färgskrapa med utbyt-
bart blad. Bladbredd: 63 mm.

(149:-) Art nr: 107488109:-

(429:-) Art nr: 111207

389:-
FÄRGSKRAPA
Gelplane Proscrape. Går att ansluta till 
dammsugare.

-27%
RABATT

SKYDDSOVERALL
DuPont ™Tyvek-Classic ® kort-
tidsoverall. Kemikalieresistent och 
dammsäker. Har en elastisk huva, 
midja, muddar och vrister.

(183:-) Art nr: 103714-103715

153:-

SLIPREMSA
För handslipning av trä, 
metall, komposit, plast 
och hårda färger.

(59:-) Art nr: 110262

45:-

STEG 3 - BOTTENMÅLASTEG 2 - SLIPA

2

VI REKOMMENDERAR

SKYDDSHANDSKE
Kemikalieresistenta gummihandskar för 
plastning etc.

(72:-) Art nr: 103717-103718

42:-

VÅTSLIPPAPPER 230X280
För våtslipning av komposit, plast, färg, lack, 
metall och glasfiber.  

(Från 14:-) Art nr: 107017-107033

9:-

Botten-
målning

Det finns flera sätt att hindra att få beväxning på din båt när den ligger i vattnet. Ett 
sätt är att måla botten med bottenfärg. För att bottenfärgen ska fungera bra måste 
du måla med tillräckligt mycket färg och använda rätt sorts färg för den båt man har. 
Det finns hårda och mjuka (självpolerande) bottenfärger och generellt kan man 
säga att ju långsammare en båt går desto mjukare färg ska man ha. På 
båtar som dras upp och ner på trailer kan det vara bra att måla  
med en hård färg för att slippa färgsmet på hjul och trailer.  
 
Observera att aluminiumbåtar måste målas med speciell färg för 
att inte drabbas av korrosion. Är du osäker kontakta din Watski åter-
försäljare för mer hjälp.

BOTTENFÄRG 
FÖR DREV
Bottenfärg med koppar 
för drev, propeller och 
trimplan. 

Gör så här:

1. Maskera vattenlinjen och zinkanoder med långtidsmaskeringstejp.

2. Kontrollera att botten (inte luften) håller den temperatur som färgtillverkaren 
säger att färgen kan målas på. Så temperaturen inte är för låg.

3. Blanda färg.

4. Häll upp en mindre mängd i ett tråg och börja måla.

5. Måla gärna med roller och måla extra i vattenlinje och på roder.

6. Riv bort maskeringstejpen.

7. Lämna tomma färgburkar och spill till en återvinningsstation.

Specialisten svarar p
å fråga

 
FUNKAR DET ATT BLANDA 
CAYENNEPEPPAR I FÄRGEN? 
 
Är detta en myt eller stämmer det verkligen? 
Vi ställde frågan till Catharina Frisell, Technical 
Specialist på International Färg AB. 

- Även om man kan se viss effekt av att blanda 
cayennepeppar i bottenfärgen så försvinner den 
ganska snart rakt ut i vattnet. De biocider som 
används i bottenfärger däremot är inbyggda i 
färgen och lakas ut successivt med en kontrollerad 
hastighet som bestäms av färgens formulering och 
gör att bottenfärgen skyddar båten mot påväxt hela 
säsongen. De olika komponenterna i bottenfärgen 
är noga hopsatta för att ge maximal funktion och 
önskade egenskaper, vilka man äventyrar om 
man tillsätter andra saker till färgen. Så att blanda 
cayenne i färgen är inget jag skulle rekommendera 
svarar Catharina.

(318:-) Art nr: 104439, 104440

278:-

VC® 17 M
Hård kopparbaserad 
tunnfilmsfärg med 
friktionsnedsättande 
tillsatser för båtar i alla 
fartområden. 

BOTTENFÄRG 
NONSTOP VK/EC
En unik, självpolerande bottenfärg. 
Ger en aktiv yta, som kontinuerligt 
förnyas så att skrovet håller sig 
rent hela säsongen. EC för ostkust 
och VK för västkust. 

Art nr: 103278-103289, 104333-104337, 104339-104344

2,5 l (1315:-)
750 ml (429:-)299:-

-32%
RABATT

895:-

(567:-) Art nr: 104437

497:- CRUISER®  
POLISHING AF
Effektiv kopparbaserad bottenfärg. 
För alla material.

 

(Från 307:-) Art nr: 50400 m.fl.

SE AKTUELLA PRISER PÅ BOTTENFÄRG

HOS DIN LOKALA ÅTERFÖRSÄLJARE

3

BOTTENFÄRG 
FÖR DREV
Skydd för drev, 
propeller och andra 
lättmetalldetaljer under 
vattenlinjen. 0,4 liter.

(319:-)  
Art nr: 104589, 104590

229:-
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten eller produktinformationen före användning.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten eller produktinformationen före användning.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten eller 
produktinformationen före användning.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten eller 
produktinformationen före användning.

Anders

-43%
RABATT

Från

-36%
RABATT

-28%
RABATT

-30%
RABATT

285:-
Från

-24%
RABATT

-42%
RABATT

SPARA 420 KR

SPARA 130 KR
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Motorservice
Det bästa är alltid att göra 
service på motorn på 
hösten, efter att båten har 
tagits upp på land. Har du 
missat det då är det nu på 
våren, innan säsongen, 
det måste göras.  
 
En bra service förhindrar 
onödiga driftstopp, 
kostsamma och tråkiga 
bärgningar. 

Gör så här:

1. Byt olja och oljefilter.

2. Byt eventuella tändstift.

3. Byt bränslefilter och vatten-
avskiljningsfilter.

4. Kontrollera/byt impellern.

5. Byt ev. bälgar och knutkors i 
drevet.

6. Kontrollera/ladda batteriet.

7. Byt anoder både på drev/ 
propeller och i kylsystem.

8. Fetta in styrsystem och  
reglagekablar.

9. Kontrollera att bränsleslangar/
kopplingar och kylslangar är 
hela och utan torrsprickor.

10. Kontrollera att bränslet  inte 
blivit förorenat av kondens-
vatten och smuts.

11. Provstarta motorn på land 
innan sjösättning. (kör aldrig  
motorn utan kylning)

12. Kontrollera alla skrovgenom-
föringar och slangklämmor.  
Öppna och stäng alla ventiler 
och se till att de fungerar som 
de ska.  BRÄNSLETILL-

SATS
Avlägsnar vatten i 
bränslesystemet. Ökar 
motoreffekten och för-
bättrar bränsleekonomin.

(285:-) Bensin. Art nr: 104328 

STEG 4 - POLERA STEG 5 - MOTORSERVICE

OLJA 15W-40
VDS3. Lämplig för alla 
typer av diselmotorer. 
(Volvo Penta) 1 liter.

(110:-) Art nr: 105395

90:-

4-TAKTS OLJA
4T 10W-30.
Utmärkta egenskaper 
vid kallstarter.
För 4-takts utombords-
motorer. 1 liter.

(135:-)  
Art nr: 104525

95:-

Specialisten tipsar!

Är propellern skadad måste den bytas. 
En deformerad propeller orsakar obalans 
i propelleraxeln vilket kan leda till dyra 
skador.

VÄXELHUSOLJA
80W-90 GL5. Mineralbaserad 
transmissionsolja med ett brett 
användningsområde i drev, 
växelhus och hypoidväxlar där 
80W90 GL-5 rekommenderas. 
255 ml.

(92:-) Art nr: 105370

225:-

BRÄNSLE- 
TANK SCEPTER
UV-resistent plast. Kan monteras med 
slangsockel eller bränsleslangskoppling.
Rymmer 25 liter.

(595:-) Art nr: 103091

SMART TECH- 
BRÄNSLE-
RENAREN
Tratten filtrerar all 
smuts och vatten från 
bensin, diesel, flyg-
bensin och oljeblandad 
bensin.

(295,-) Art nr: 16460

245:-

5

-22%
RABATT

VI REKOMMENDERAR

495:-

APPROVED
BY VOLVO

BIO-PROTECT 2 
DIESELTILLSATS
Ett av marknadens mest 
effektiva medel mot 
dieselbakterier. Stoppar 
och förhindrar ny tillväxt 
av bakterier i dieseltanken. 
100 ml.

(199:-) Art nr: 102267

169:-

VI HAR ZINKANODER TILL DE FLESTA MOTORER

POLERA MERA

(1425:-) Art nr: 108118

995:-
POLERMASKIN TURTLE
En kraftig roterande och oscillerande poler-
maskin. Variabel strömbrytare med softstart. 

Polering
En blank och skinande båt är alltid trevlig att se på, dessutom blir 
båten betydligt lättare att hålla ren.

Specialisten tipsar!

Polera aldrig i direkt solljus. 
Färgad gelcoat kan, om den är 
mycket matt, först slipas med 
fint vattenslippapper (prova 
först på liten yta). Se till att 
väderprognosen inte lovar regn 
den dag du ska polera.

VI REKOMMENDERAR

AUTOSOL 
POLERMEDEL
Finpolerande rubbing. 
Rengör och polerar.
1 kg.

(259:-) Art nr: 68440-2

229:-

RUBBING
Enkel att jobba med för hand eller med maskin
För gelcoat och målade ytor. 500 ml.

(179:-) Art nr: 107443

159:-
POLISH
Exklusiv lättarbetad polish 
med ultrafina polermedel 
och vaxtillsats som rengör 
och polerar upp en högglansyta i ett och 
samma moment. 500 ml.

(215:-) Art nr: 107447

185:-

STARBRITE 
PREMIUM 
MARINE POLISH 
MED PTEF
Ger ett varaktigt skydd.
Kan användas på gelcoat, metall och målade 
ytor. 500 ml.

(336:-) Art nr: 105003

276:-

(234:-) Art nr: 104989

194:-
STARBRITE MARINE POLISH
Skyddar mot fading. Snabbt och enkelt tar den 
bort repor, lätt oxidation och hologram. 500 ml.

(499:-) Art nr: 110080 379:-
MIRKA YTBEHANDLINGSKIT 
ABRALON OCH POLERSET
Innehåller allt du behöver för rengöring och 
polering inför sjösättningen.

Gör så här:

1. Är båten matt och ”tråkig” använd rubbing och polermaskin. Är båten i bra skick och  
bara behöver putsas till, kan du använda polish istället.

2. Om du använd rubbing som första steg, är det nu dags att göra polering med polish.

3. Lägg på vax och låt ytan torka. Torka av med polertrassel.

4
Henrik

MARINE 
POLISH
Flytande polish 
för maskin- och 
handpolering.
Ger gelcoat och 
målade ytor hög 
glans. 500 ml.

169:-
(199:-) Art nr: 107406

(199:-) Art nr: 107407

159:-
MARINE RUBBING
Kemiskt renande rubbing. Avlägsnar små repor, 
oxidering, mögel och envisa fläckar. 500 ml.

-30%
RABATT

-20%
RABATT

72:-
(339:-) Diesel. Art nr: 104329

279:-

-21%
RABATT

-18%
RABATT

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten eller produkt-
informationen före användning.

-24%
RABATT

SPARA 430 KR

-30%
RABATT
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Träunderhåll
Ingenting är så vackert som ett teakdäck. En del vill ha det grått och väderbitet, en del vill 
ha det mörkt teakfärgat. Vi har flera produkter för att underhålla trädetaljerna på din båt. 
Vi har valt dem noga för att de ska klara av både sol och vatten. Produkterna kan med 
fördel användas hemma också på både trädgårdsmöbler och trädäck.

Gör så här:

1. Rengör teakdäck och andra trädetaljer.

2. Slipa lackade ytor.

3. Önskar man ett grått däck efterbehandlas det ej.

4. Använd teakcleaner för att återfå ursprunglig färg.

5. Grabbräcken kan oljas eller lackas.

6. Teak får ALDRIG högtryckstvättas.

STEG 6 - TRÄUNDERHÅLL STEG 7 - RIGGNING

SNAPPY TEAK NU
Lösningen för ditt grå och trista teakdäck. Ger 
en varm vacker ton.

(455:-) Art nr: 68430

375:-

ORIGINAL 
FERNISSA
Ljus högblank 
fernissa för trä 
och plywood. 
750 ml.

(179:-) Art nr: 50211

159:-

WOODSKIN 
FERNISSA
Flexibel lackyta som 
rör sig med träet. 
Enkel att använda 
med pensel. UV-
skydd för hela 
säsongen. 750 ml.

(272:-) Art nr: 104435

225:-

TEAK RESTORER
Rengöring och rekonditionering som 
återställer smutsig och nedgången teak till 
ursprunglig kulör och lyster. 500 ml.

(179:-) Art nr: 107449

149:-
TEAK OIL
Djupverkande, med kinesisk träolja. Innehåller 
skyddsvax för metall. 500 ml.

(193:-) 500 ml. Art nr: 107451

159:-
TEAK PROTECTOR
Matt, vattenavvisande skydd med halkskydd. 
För teakdäck och andra ytor där man vill få ett 
halkskydd utan att kulören påverkas. 

(205:-) 500 ml. Art nr: 107452

175:-

OWATROL 
MARINE D1
Olja för mättnad av 
trä. Förhindrar 
krympning, svällning 
och sprickbildning.
Används både över 
och under vatten-
linjen. 1 liter.

(235:-) 1 liter. Art nr: 16913-1-1

195:-

OWATROL 
MARINE D2
Använd först D1för att 
mätta träet, därefter 
appliceras D2 och du 
får då en vacker hög-
glansfinish. Används 
över vatten-linjen 
både in- och ut-
vändigt. 1 liter.

(259:-) 1 liter. Art nr: 16913-2-1

229:-

OWATROL 
TEAKOLJA
För behandling av 
teak och andra 
exotiska träslag, 
både gammalt och 
nytt trä. Ger en djup 
sidenglänsande yta.  
0,5 l.

(189:-) Art nr: 16913-3

139:-

6
Riggen slits hårt både av 
väder och belastning. Att 
gå igenom hela riggen 
och inspektera både 
infästningar och tågvirke 
kan spara mycket pengar 
och jobb. Byt allt som 
ser trasigt eller slitet ut. 
Behandla din rigg varsamt 
så håller den länge.

Riggning7
Gör så här:

1. Spola hela riggen med färskvatten.

2. Tvätta med ett milt rengöringsmedel.

3. Lägg på en skyddande hinna av aluminiumpolish.

4. Byt allt slitet tågvirke, riggbultar och saxsprintar.

5. ”Klä” på masten, stag, vant, vantspridare och ev. backstag.

6. Rengör och smörj alla vantskruvar med vantskruvsolja.

7. Montera Windex och andra saker som ska sitta i masten.

8. Kontrollera så att ev. motorlanterna fungerar.

Specialisten tipsar!

Var extra försiktig så du inte 
”knäcker” förstagsprofilen utan 
håll den rak hela tiden under 
hantering och mastning

VANTSKRUVSOLJA
Tunnolja för smörjning av vantskruvens gängor 
under vår- och höstservicen. 100ml.

(129:-) Art nr: 14817

109:-

VANTSKRUVSSKYDD WATSKI
Läckra och smidiga skydd för dina vantskruvar. 

(Från 105:-) 
Art nr: 101288-101289

85:- ALUMINIUM 
POLISH
Bevarar glansen i 
aluminiumytan. Enkel 
att applicera för hand. 
Skyddar mot oxidation 
och UV- strålning.

(235:-) Art nr: 107428

195:-

VINSCHFETT
Förlänger livslängden på 
dina vinchar
Lätt att använda och ap-
plicera. 100 g.

(203:-) Art nr: 107932

185:-
STORSKOTSTALJA
“Plug and Play”, färdigt för båten. Komplett talja 
med block och insplitsad lina.

(3825:-) Art nr: 71260-680

WINDEX
Den perfekta 
hjälpen för en 
effektiv skotning 
av seglen 
och speciellt 
värdefull som 
kryssindikator.

(369:-)  Art nr: 16483

VHF ANTENN MED 
WINDEX
En VHF-antenn från Scout med 
en Windex vindindikator i toppen 
utgör marknadens bästa antenn 
med vindindikator. 55 cm.

(1299:-) Art nr: 111576

1199:-
VANTSKRUVSSPRINT
Nu slipper du vira in vantskruvarna 
med tejp för att skydda segel mot revor 
från de skarpa saxpinnarna. Dessa Smart Pins 
ersätter saxpinnen i vantskruven.  
4 st/förpackning.

(Från 209:-) 
Art nr: 14585-1, -4189:-

4
PACK

FÄRDIGA DYNEEMA-
FALL D2 CLUB
Passar bra för Cruising eller lättare 
kappsegling.

(1599:-) Art nr: 120068

1399:-

RESERVPILAR FINNS ATT KÖPA

3225:-

FLER 
VARIANTER 

FINNS!

STOR-
SÄLJARE

319:-

STOR-
SÄLJARE

Max

Från

Från-26%
RABATT
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STEG 9 - ALUMINIUM

Första turen
När det är dags för första turen på säsongen så skall man börja med att gå 
igenom båtens säkerhetsutrustning. Många saker behöver bara kontrolleras 
så de är intakta och det är även bra att gå igenom utrustningen så man vet 
hur den fungerar om den skulle behövas. Alla som skall vara ombord måste 
veta var alla säkerhetsprodukter finns och hur de fungerar.

Några förslag på kontroller:

1. Alla flytvästar måste kontrolleras. Flytvästar ska inte vara för gamla eller slitna. 
Uppblåsbara flytvästar ska lämnas på service inför varje säsong.

2. Kontrollera när din brandsläckare var på service senast. Lämna in eller byt om 
nödvändigt. Har du pulversläckare så vänd den upp och ner minst en gång per år för 
att skaka om pulvret.

3. Har du nödraketer ombord har de ett 
utgångsdatum. Byt om nödvändigt. 

4. Gå igenom förbandslådan och se så 
den är komplett och att allt innehåll 
inte har passerat bäst före datum.

5. Se till så att ankaret och ankarlinan 
är funktionsdugligt.

8

STEG 8 - SÄKERHET OMBORD

FÖRSTA HJÄLPEN- 
KUDDE
Första hjälpen för dig till sjöss finns i denna 
välutrustade, utvikbara kudde. Vattentät och 
flyter.

449:-
(499:-) Art nr: 16800

BRANDSLÄCKARE MAUS
Liten och behändig. Klarar alla typer av 
bränder. Förstör ej som skum eller pulver.

699:-
(749:-) Art nr: 108228

UPPBLÅSBAR FLYTVÄST 
CREWFIT 165N SPORT
Maximal komfort. Hänger bekvämt på ryggen 
istället för i nacken. Olika färger. Med eller utan 
D-ring.

HÄSTSKOBOJAR
Klassisk modell. CE-godkända. Olika färger.

289:-
(339:-) Art nr: 16686-4, -5, -6

NÖDSIGNALSATS
Nödsignalsats att användas av mindre båtar, 
som seglar i skärgård eller nära öppen kust. 

699:-
(749:-) Art nr: 16815

LÄNSPUMP MED INBYGGD 
NIVÅVAKT
Kompakt och låg profil. Elektronisk nivåvakt. 
Med backventil.

Aluminium är ett fantastiskt material som tål 
det mesta och är i princip underhållsfritt. Man 
kan dock, om man vill, snygga till sin båt med 
produkterna nedan.  
 
Det är viktigt att komma ihåg att man inte kan 
måla en aluminiumbåt med vilken bottenfärg 
som helst då fel färg kan orsaka allvarliga 
korrosionsskador. 

Aluminiumbåt9

ALUMINIUM 
CLEANER/
RESTORER 
Återställer matta 
och oxiderande 
aluminiumytor. 
Verkar direkt.
Biologisk nedbryt-
bar. 1,9 l.

325:-
(375:-) Art nr: 107427

ALUMINIUM  
POLISH 
Bevarar glansen i 
aluminiumytan. Enkel att 
applicera för hand. 
Skyddar mot oxidation 
och UV strålning. 473 ml.

195:-
(235:-) Art nr: 107428

TRILUX HARD ANTIFOULING
Effektiv hård kopparbaserad bottenfärg. För 
alla material, även grundmålad aluminium. 

INTERPROTECT®
2-komponent epoxigrund-
färg för stål, lättmetall och 
plywood. Slipfri. 750 ml.

449:-
(Från 503:-) Art nr: 50171

ALLSVAMP
Tvättsvamp i polyether lämplig för all 
slags rengöring. 2 st/fp.

19:-
(29:-)  
Art nr: 16889-1

POLERRULLE TURTLE
Polerduk, med god uppsugningsförmåga, som 
varken luddar eller repar.

(87:-) Art nr: 100783

(Från 1385:-) Art nr: 107593-107596, 110626, 107620, 111295

LIVFLOTTE MARINER
Crewsaver Mariner livflotte är utformat för 
användning i kustnära områden, för segelbåtar, 
motorbåtar i fritidsbruk. 

335:-
Art nr:  50421-50422, 50427-50428, 50439-10, 110087

ULTRAGLOZZ SUPERPOLISH
Skapar en glashård sköld, som effektivt säkrar 
ytan mot repor mm.

(Från 199:-)  
Art nr: 111340-111341

179:-

(845:-) Art nr: 101863

Använd biocider 
på ett säkert sätt. 
Läs alltid etiketten 
eller produkt-
informationen före 
användning.

VIKING 
LIVFLOTTE 
RESCYOU™ 
PRO
Med självrätande 
funktion som ser 
till att flottan är 
uppblåst och klar 
att använda på bara 
några sekunder.

28650:-
(Från 30550:-) Art nr: 100687

STOR-
SÄLJARE

1135:-

9900:-
(Från 10600:-) Art nr: 111477-111482

MÅNGA 
FLER LIV-
FLOTTAR 
FINNS!

645:-

TÄNK PÅ ATT ALUMINIUM REAGERAR MED 

EN DEL RENGÖRINGSMEDEL.

77:-

MAST  
RESTORER
Ger nytt liv åt fläckig 
och blek aluminium.
Skyddar och ger 
ny glans även på 
polerad metall.

145:-
(175:-) Art nr: 103398

Från

Från

Från

Från

Från

Från

190:-
(Från 250:-)  
Art nr: 106589-106590

BORSTSKAFT
Robust borstskaft till 
Watskis borstar. 

WATSKI  
BORSTAR
Suger upp vätska effektivt. 
Gul=Mjuk, Blå=medium, 
Vit=Hård.

295:-
(360:-)  
Art nr: 106592-106594

-24%
RABATT

Från

-34%
RABATT

-24%
RABATT
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STEG 10 - NAVIGATION

VHF IC-M330
Kompakt och enkel att installera. Inbyggd 
DSC klass-D. Lättläst LCD.

(2495:-) Art nr: 111545
MARINKIKARE  
7X50 NAUTIC
Vattentät kikare. Full anti-
reflexbehandling på samtliga 
prismor och linser. Mycket bra 
mörkerseende. Med kompass.

1765:-
(1965:-)  
Art nr: 110576

LED LANTERNA FÖR BÅTAR 
MINDRE ÄN 20 METER
LED lanterna. Slimmad design och 100% under-
hållsfri. Låg strömförbrukning. Polaritetsskyddade.

1960:-
(2560:-) Art nr: 105333

VI HAR 
FLERA OLIKA 

TYPER AV 
LANTERNOR

VHF IC-M93D
Med aktiv brusreducering. 
900mW högtalare. Inbyggd GPS. 
Inbyggd DCS. FLOAT´N FLASH.

LED-LANTERNOR
Styrbords- och babordslanterna (grön och röd). 
Utanpåliggande montage. 2/fp.

(550:-) Art nr: 102312

495:-

KOMPASS SILVA 70UN
Går att montera i alla vinklar. Kan användas 
handhållen.

(999:-) Art nr: 76000-32

799:-

VHF IC-M25
IC-M25 är en liten och  
kompakt marinradio. Om 
radion hamnar i vattnet flyter 
den och blinkar vilket gör den 
lätt att hitta i mörker. 

1495:-
(1895:-) Art nr: 108087

(3695:-) Art nr: 110627

2890:-

KOMPASS 
SILVA 85
85 är en mycket 
stabil kompass för 
all typer av båtar 
och fordon.

(799:-) Art nr: 76000-8

699:-

Navigation10

Att dina navigationsprodukter alltid fungerar och 
att du kan lita på dem är en skön trygghet att ha 
när du ger dig ut på sjön. Att produkterna tål den 
tuffa miljön ute till havs och har bästa möjliga 
prestanda är en självklarhet för oss på Watski när 
vi väljer ut vårt sortiment. 

Nedan har vi plockat fram några produkter som vi 
kan rekommendera. Produkter som ger dig  
trygghet och som förenklar ditt båtliv.

MARINKIKARE 7X50
Lufttät, dammtät och vattentät 
ned till 2 meters djup.
7 gångers förstoring.

(3825:-) Art nr: 110575

3225:-

VI REKOMMENDERAR

Tips på uppgraderingar som kan göra båtlivet lite lättare.

1. Uppgradera din VHF till den moderna DSC tekniken.

2. Spara ström genom att använda LED lanternor.

3. Vill du ha kylskåpet igång under hela semestern? Uppgradera med 
en solpanel.

4. Förläng livet på batterierna med en ny laddare.

5. Undvik att bli utan ström i sommar och byt hela batteribanken

6. Byt till ett effektivare kylskåp.

7. Gör matlagningen enklare med en spis med ugn.

BATTERI
Specialisten tipsar!

Börja säsongen 
med att ladda 
batterierna med 
en bra laddare. Då 
garanterar du att 
de är laddade och 
din laddare varnar 
om batterierna inte 
fungerar som de 
skall.

Max

1199:-

TUDOR MARIN START 74 AH 

Kraftfullt batteri för start. 
74 Ah.

(1299:-) Art nr: 103011

995:-
TUDOR FRITID 72 AH 

Perfekt för styrpulpetbåten! Underhållsfritt.
72 Ah.

(1095:-) Art nr: 105045

Batteri är ett viktigt kapitel för ett enklare och säkrare båtliv. Välj där-
för rätt batteri till rätt applikation ombord.  
Startbatteri används såklart till start- och förbrukningsbatteri till 
kylskåp, belysning etc. Till bogpropeller, ankarspel och andra stora 
förbrukare kräver ofta ett kraftigt startbatteri. Gel och AGM har blivit 
populärt då dessa är täta och kan lagra mer ström. På senare tid har 
även lithium ökat då dessa är täta, lätta och kan laddas på väldigt kort 
tid jämfört med andra batterier.

1095:-
Vårt bästa alternativ för kombinerat start- 
och förbrukningsbatteri. 80 Ah.

(1199:-) Art nr: 103016

13995:-
LITIUM-BATTERI 125 AH  
• 50-75% lägre vikt jämfört med blybatteri
• Tål många fler urladdningar
• Snabbare uppladdning  

(ca 2h från urladdat läge)

(15995:-)  
Art nr: 111632

1749:-
AGM-BATTERI 60 AH  
• Behöver aldrig vätskenivåkontrolleras
• Kan monteras i trånga utrymmen och även 

placeras liggande
• 60 Ah

(1949:-)  
Art nr: 105709

GEL-BATTERI 56 AH 
• Mycket hög tålighet mot djupurladdningar 

och vibrationer
• 30 % mindre volymsbehov
• Spill- och läckagesäker
• 56 Ah

2795:-
(2895:-)  
Art nr: 103019

Håll dig laddad med bra  

batterier

LITIUMBATTERI GELBATTERIAGMBATTERI

TUDOR  
MARIN  
DUAL 80 AH TR 350 WH 

1995:-

2999:-
BATTERILADDARE +  
HUVUDSTRÖMBRYTARE 

Vattentålig 
enligt IP67. För 
generatorer upp 
till 65A

(3399:-) Art nr: 111002
1695:-
EXIDE 12/15  
BATTERILADDARE

Passar allt från 
bil-, båt- och fritids-
batterier. Inbyggd 
temperatur- 
kompensator.

(1995:-) Art nr: 102426

BATTERI-
LADDARE
Batterikapacitet 
250Ah. 3 ugångar.
Laddström 25A. 

(1959:-) Art nr: 105810

1759:-

-20%
RABATT

-23%
RABATT

-22%
RABATT

-20%
RABATT

-21%
RABATT

SPARA 805 KR

SPARA 400 KR

SPARA 500 KR

SPARA 2000 KR
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ENERGI

Vindkraftverk från Rutland - 
tystast på marknaden!

SOL, VIND OCH VATTEN

FÖRNYBAR ENERGI

SOLPANELER FLEXIBLA
En mycket prisvärd flexibel tunn solpanel 
med kompakta yttermått. Monteringshål i 
hörnen anpassade för Loxx-fästen.

Specialisten tipsa
r!

Panel med aluminiumram lämpar sig för 
montage på stativ.
Vid däcksmontage på segelbåt kan man 
med fördel montera en panel på var sida 
om masten för att undvika skuggning.

Henrik

SOLCELLSVENTILATOR
Effektiv ventilator med ställbar ventilations-
riktning.

(1070:-)  Art nr: 108084

Energi i båten
I dag vill man ha ett bekvämt båtliv. Man vill 
kunna gå ner i båten och direkt kunna sätta på 
lite värme eller annan elektrisk utrustning. Har 
man inte tillgång till landström är det laddade 
batteri som gäller. 
Det finns idag olika sätt att ladda. Ett ypperligt 
bra sätt att ladda batterier är att ha en solpanel 
och kanske kombinera det med ett vindkraft-
verk.

S
O

L
-
OCH VINDKR

A
F

T

JA TACK

(15495:-) Art nr: 111028

VINDKRAFT-
VERK  
RUTLAND 1200
Rutlands största vindkraftverk 
passar på alla sorters båtar där 
energibehovet är lite större. (5459:-) Art nr: 102406

VINDKRAFTVERK 
RUTLAND 504
Rutland 504 är vindkraftverket som passar 
de mindre båtarna.

25W / 10 Ms

VINDKRAFTVERK 
RUTLAND 914I
Rutland 914i passar båtar över 8 meter. Det 
krävs endast lite vind för att det ska starta 
vilket medför att den nästan alltid tillför 
laddning till batterierna. 

140W / 11 Ms

(9995:-) Art nr: 103534

2695:-
(Från 3295:-) Art nr: 111709-111712

SOLPANELER 
MED RAM
En solpanel med aluminiumram, utrustade 
med mycket effektiva SunPower-celler 
som levererar ström även under sämre 
solförhållanden.

1445:-
(Från 1645:-) Art nr: 110698-110700

970:-

WATSKI

STARBRITE BÅTSCHAMPOO
Biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel för 
alla marina ytor. Innehåller inga fosfater. 
Även flaskan är gjord av biologiskt nedbryt-
bart material. 

158:-
(198:-) Art nr: 105009

SILVER TEAK PROTECT
Består av två alkalier och ett silikat som 
stärker och mineraliserar teaken så att 
den blir tåligare. Ger efter 4 veckor en 
silverfärgad ton.

59:-
(179:-) Art nr: 110050

SILVER TEAK CLEAN
Rengör teak på djupet och består av ett 
alkali som löser smutsen på teaken och 
tillsammans med silikatet binder samt 
avlägsnar smuts.

59:-
(179:-) Art nr: 110048

BÅTLÅSPAKET KLASS 3
Abloy PL340 Protec hänglås och Pewag 
2,5 m klass 3 båtlåskätting med ring och 
strumpa. 

795:-
(895:-) Art nr: 107586

Miljövänligt båtliv

Vid bryggan

MOTORLÅS UPP TILL 40 HK
Utombordarlås tillverkat i rostfritt stål för 
motorer upp till 40 hk. Låset är en enbults-
lösning och är väldigt enkelt att montera. 

1395:-
(1740:-) Art nr: 103094

BRYGGFENDERT
En bryggfendert helgjuten i Bacell®.  
Fenderten kan böjas och kapas för att passa 
alla installationer. UV-beständig. 2 st/fp.

643:-
(743:-) Art nr: 16108-1

STELTON  
FOTOGENLAMPA
Rostfri, i halvkardansk 
upphängning. 20 linjers 
brännare med stor 
ljusspridning. Avger en 
värmeeffekt på 700 Watt.

(3995:-) Art nr: 66121

Förnya interiört
FLEECEPLÄD
Mönstrad mjuk 
fleecepläd med 
dekorativ kantsöm. 
Mått: 130x170 cm.

BÄDDSET
Härligt påslakan-
set i 100% 
bomull, och 
snyggt marint 
motiv.

299:-
(349:-) Art nr: 111649

99:-
(129:-) Art nr: 111652

KUDDÖVERDRAG
100% bomullscanvas.  
50 x 50 cm.

199:-
(249:-) Art nr: 111650

290W / 11 Ms

Supertyst!

Hög kvalitet!

4959:- 8995:-

Från

Från

14495:-

-20%
RABATT

-67%
RABATT -67%

RABATT

-20%
RABATT

3695:-

-23%
RABATT

-20%
RABATT



ALLT FÖR DIN BÅT OCH DIN FRITID - VÅRKAMPANJ

Stort sortiment av 

propellrar
Det är superviktigt att inte köra runt 
med en skadad propeller då den kan ge 
upphov till obalans, vilket i sin tur kan 
skapa vatteninträngning i växelhuset. Byt 
omedelbart ut en skadad propeller. 

Vilken propeller ska jag ha? Plocka av 
den gamla propellern. Notera i vilken 
ordning allt sitter på propelleraxeln. 
Någonstans på propellern står det oftast 
både stigning och storlek t ex. 14x11”.  

Sätt vattenfast fett på propelleraxeln, 
montera på allt igen. Byt saxsprint eller 
låsbläck så att inte muttern skruvar av 
sig själv.

VÅR2019

Några av 
våra många 
varumärken

www.batmagneten.se 

DIN WATSKI ÅTERFÖRSÄLJARE

Erbjudanden som inte är ordinarie priser gäller till och med 31/5 2019. Reservation för eventuella tryckfel samt slutförsäljning. Priserna gäller hos Watski Premium dealer och Watski Service Partner och vid 
köp i webshopen www.watski.se. Reservation för att lokala prisvariationer hos återförsäljare kan förekomma. 

JUST NU!

20%
RABATT  

på alla våra 
propellrar

Kör du utan 
reservhjul i bilen? 

Se till att ha en 
reservpropeller i 

båten också.

Följ Watski i våra sociala medier och prenumerera 
på vårt nyhetsbrev så missar du inte några av våra 
nyheter, kampanjer och tävlingar.

Ar
t n

r: 
11

18
41

Välkommen till Värmdös största båtbutik
Båttillbehör, båt, motor, trailer och servie  mm. 
Boka på nätet, hämta i butik, eller få hemskickat. Välkommen!




