
Nu när det är vår och alla ska ut med sina nybyggda frontar, trotts att kärlskadorna ä kvar i 
vägen, eller om det råkar komma en vägbula eller curbs i vägen. Så tyckte jag att det är lika 
bra att skriva ihop en liten kort guide över hur man lagar en totalt sönderslagen glasfiber 
detalj. 
Är det bara en liten skada så rekommenderar jag den här 
http://web.telia.com/~u84408370/komposit/reparation.htm

Det kommer inte att bli fullt lika bra som den var innan men nästintill, beror på hur noggrann 
ni är när det gäller att slipa och göra ren ytorna som ska sitta ihop sen. Gör ni som det står i 
den här lilla guiden så kommer ni enkelt att kunna byta ut all skadad glasfiber utan att formen 
ändras nämnvärt på eran glasfiber detalj.

Här är objektet; en gokart stol som varit sönder sprucken i ca 10 års tid, rasade sönder när jag 
skruvade lös den från karten.

1. Börja med att på yttersidan limma, tejpa, bygga med ståltråd eller vad ni nu har till 
hands så att den kommer tillbaka till den ursprungliga formen. 

http://web.telia.com/~u84408370/komposit/reparation.htm


2. Slipa tills ni har slipat bort ca halva gods tjockleken, var noggrann att i ytterkanterna 
av det skadade området där kommer den nya glasfibern sitta emot den gamla, på resten 
behöver det inte vara så jätte noggrant ska slipas bort sen ändå. Tvätta med aceton. 
Var lite noggrannare än vad jag har varit på bilden, är bara en stol det här som inte ska 
se så jätte bra ut.



3. Lägg på 2 lager glasfiber. Låt torka.



4 . Slipa bort all gammal glasfiber i det skadade området, tills ni kommer ned till den nya, var 
noggrann att få bort så mycket av den gamla som möjligt, förutom lite i kanterna så det blir ett 
litet överlapp. Tvätta med Aceton.



5 . Lägg på ett par lager glasfiber på utsidan. Låt torka sen är det bara att börja få till en snygg 
yta, står i kapitel 3. Hur man bara gör en grej i glasfiber utan att använda en form. I 
glasfiberhandboken jag skrev. http://ajden.se/glasfiber/glasfiber.pdf 

 

 

http://eastlake.mine.nu/robert/glasfiber/glasfiber.doc

