
De biologisk nedbrydelige og teflon-baserede 
produkter Hullkote, Sailkote og OneDrop 
fra amerikanske McLube bliver især be-

nyttet til topkapsejlads fra de olympiske joller til 
Volvo Ocean både og superyachts, men de er også 
særdeles velegnede til at gøre sejladsen nemmere 
og bedre for tursejlere.

Der er næsten ingen grænser for, hvad Hull-
kote, Sailkote og OneDrop tilsammen kan få til 
at glide og rulle om bord. Samtidig er Hullkote 
fremragende til at bringe farven frem i farvet gel-
coat, der er falmet i solen, og til at beskytte farvet 
gelcoat og striber mod det nedbrydende UV-lys.

Hullkote har et mildt slibe- og rensemiddel og 
kan ikke alene bruges til at få både uden bund-
maling til at sejle hurtige, men kan også bruges 
som kombineret polermiddel og voks på fribor-
det. Efter to gange Hullkote står fribordet flot, 
meget blank og med en hård overflade. Samti-
dig er Hullkote slidstærk og beskytter med to lag 
også mod sollys og snavs, samt giver fribordet 
en superglat overflade mod vandet, når båden 
krænger. Den primære funktion er dog at give 
en superglat bund at sejle på. Derfor bruges den 
i stor stil af kapsejlere verden over. Den fås også 
i en version med begroningshæmmende middel 
til både, der skal kunne ligge i vandet et par dage 
uden bundmaling.

Glidemiddel og sejlimprægnering
Sailkote er et tørt glidemiddel, der ikke fedter, 
og så er det velegnet til at imprægnere sejl med. 
Når man sprayer det på sejl, så får sejlet en glat 

vandafvisende overflade, så sejlet glider lettere 
mod andre sejl og ikke suger vand. 

Sejldug er coatet fra fabrikken, men denne 
coatning bliver slidt af og nedbrudt med tiden. 
Sailkote giver en tør vandafvisende overflade, der 
er endnu glattere end et nyt sejl. Det er vigtigt, 
at salt i sejldugen bliver vasket ud, og at sejlet er 
helt tørt, før man påfører Sailkote. 

Midlet er især aktuelt til at afvise vand fra 
slidte spilere og gennakere, fordi de suger vand 
og ofte bliver så tunge, at de er svære at få til at 
stå. En slidt og våd spiler eller gennaker klæber 
let til de andre sejl under sætningen, og det gør 
det sværere og langsommere at få den op. Det 
forhindrer et middel som Sailkote. 49’er-sejlere 
bruger eksempelvis Sailkote til deres trænings-
gennakere, fordi de så holder meget længere. Her 
er det også vigtigt, at gennakeren glider op fra 
scouten og spilerposen – og ned igen. 

Det er en hurtig og nem løsning, fordi der er 
nemt at påføre og tørrer hurtigt. Når det er helt 
tørret op, så samler det ikke skidt.

Alt fra rullesejl til fendere
Rullesejl har også gavn af at blive påført Sailkote. 
Dels fordi de tørrer hurtigere eller er mindre våde, 
når de rulles sammen, og dels fordi rullestorsejl 
ruller lettere ind i masten, fordi dugen er glattere.

Denne spray kan endda bruges til fendere, 
fordi den lukker overfladen, uden at den bliver 
fedtet. Man kan lægge en beskyttende ”film” på 

sorte komposite-blokke, så de ikke falmer, fordi 
Sailkote også beskytter mod UV-lys. Samtidig 
glider snavs og salt lettere af.

Midlet kan faktisk anvendes til alt, hvad der 
skal glide og rulle lettere. Sejlenes ticklers fly-
ver lettere og sætter sig mindre fast på sejlet 
ved at blive sprayet med Sailkote. Det gælder 
især i regnvejr.

Desuden kan man få sejlet til at glide lettere i 
hulkelen ved at sprøjte Sailkote på for- og bom-
lig, eller sprøjte det op i hulkelen og sætte sejlet 
hurtigt på både, der står med masten oppe hele 
året. I dette tilfælde skal sejlet virkelig sættes 
omgående, for Sailkote tørrer hurtigt og tørt 
op. Det nemmeste er dog at give en ren hulkel en 
gang Sailkote, inden man sætter mast på båden.      

Smøring til kuglelejer
Man kan bruge Sailkote til at få blokke, skøde-
vogne og vogne til gennemgående sejlpinde til at 
glide lettere, men i blokke og vogne med kugle- 
og rullelejer bliver det tørre glidemiddel relativt 
hurtigere slidt af.

Derfor har McLube udviklet et oliebaseret 
produkt OneDrop til dette grej. Der skal kun få 
dråber ind i kuglelejet, der derefter skal bevæges, 
så OneDrop fordeles. Det er udviklet til ikke at 
samle skidt som mange andre oliebaserede smø-
remidler. Husk altid, at lejerne skal skylles fri 
for salt, sand og snavs, inden OneDrop påføres.

Harken, der er en af verdens største produ-
center af trimudstyr, anbefaler, at man bruger 
McLube produkterne på deres grej. 
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McLube

Trim på dåse  
til alle bådtyper

Mange internationale topsejlere er vilde med tre bio-
logisk nedbrydelige produkter fra McLube, der giver 
båden bedre fart gennem vandet, gør sejlsætning og 
trimning lettere på alle bådtyper og ikke mindst kan 
beskytte farvet gelcoat mod at falme. 
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Et par dråber OneDrop og en køretur henover skinnen, så ruller skødevognen på kugler lettere. Husk, at 
vognen lige skal spules med rent ferskvand og tørre forinden. 

Her bliver hulkelen på en kulfibermast smurt med Sailkote sprayspray, så forliget glider lettere.

OneDrop er især til alt 
der ruller, hvor den tørre 
Sailkote bliver fysisk 
slidt.

Sailkote kan anvendes 
til næsten alt om 

bord. Fra coatning 
af sejl til glide- og 

smøremiddel. Hvor 
tingene skal glide 

lettere.

Hullkote er et rensende 
og beskyttende 
polermiddel, der 
hurtigt giver glat 
overflade på båden, 
med en høj glans og 
UV-beskyttelse. Båden 
skal helst have mindst 
to lag. 

Hullkote Antifoul 
Alternative er en 

Hullkote med tilsat 
anti-begroningsmiddel 

til både, der ikke 
kommer på land eller 

trailer efter hver sejltur.
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HULLKOTE PÅ SEJL-  
OG ROBÅDE VED OL
De danske både var optimeret med Hullkote 
ved OL i Rio i 2016, undtagen Laser-jollen og 
RS:X brættet, hvor det er forbudt i klassereg-
lerne. Der var også Hullkote på de danske ro-
både ved OL.

”Inden OL havde vi sammen med Dansk 
Forening for Rosport testet Hullkote og flere 
andre produkter til at mindske friktionen mod 
vandet med, herunder nanoprodukter og god 
gammeldags vandslibning”, fortæller Frank 
Eriksen, der er Elitekoordinator i Dansk Sejl-
union.

”Efter to lag Hullkote kunne vi konstatere, 
at vandet gled hurtigere af vores testplader. 
Vi vil udvide vores test sammen med roerne 
og Dansk Kano og Kajak Forbund”, fortæller 
Frank Eriksen.

”Vi var heller ikke de eneste, der benyttede 
Hullkote på bådene ved OL. Der stod masser 
af Hullkote rundt omkring på jollepladsen. En 
af fordelen ved Hullkote var også, at der hang 
ikke så meget skidt ved bådene, og hvid gel-
coat bliver ikke nær så let gulligt som med al-
mindelig voks”, mener Frank Eriksen.

Det var bådebyggerne Poul Brøker og Hans 
Nielsen, Holbæk, der stod for at give de dan-
ske både tre lag Hullkote i de klasser, hvor det 
er tilladt. Erfaringerne fra OL er, at det er me-
get nemt at polere en glasfiberbåd op med. 

Øverst: Bådebyggerne Poul Brøker og Hans Nielsen gav de fleste 
danske OL-både en Hullkote behandling ved OL i Rio. Her arbejder 
Poul Brøker med Jonas Høgh-Christensens Finnjolle. 
Nederst: Fribordet er højglanspoleret, når man bruger Hullkote, der 
giver en hård overflade og beskytter især farvet fribord og striber 
fremragende. 
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