
 

Udskiftning af teakdæk på 
Magdalene Drabant 30, DEN 42. 

Dække var limet på, og holdt fast med 
popnitter. 

Der var ca. 6 mm teak tilbage på fordækket, 
men kun 1 mm fuge. Det var ikke noget 
problem at fjerne gummifugerne.  Så 
prøvede jeg at gøre fugerne dybere, men 
selv med Fein multimarster og Dremel 
overfræser,  kunne det ikke lade sig gøre at 
få et acceptabelt resultat.  

Så efter nogen diskussion blev vi enige om at 
udskifte dækket. 

  

Den lim der var brugt, må have været af en rigtig god kvalitet for gelcoaten og det øverste lag 
glasfiner fulgte med på halvdelen af dækket. 

  Jeg lavede skabeloner af hvor skødeskinnen var placeret.  



  Det var bare hårdt arbejde og Fein multimarsten kom 
virkelig på arbejde. 

  Derefter slibning og spartling af alle huller 
med epoxy med fortykkelsesmiddel. Heldigvis var der ikke kommet vand ned i balsatræet. 



  De steder hvor gelcoaten og det øverste lag glasfinder 
manglede, blev forstærket med et lag speciel glasfiberdug  og epoxy. 

  Overfladen blev slebet og spartlet med epoxy tilsat 
en fortykkelsesmiddel. 



  Så kom Gesten Bådaptering og lavede en skabelon af 
dækket.  

  

3 uger senere kom de med dækket og ankerlugen. Der var 3 stykker på styrbord side hvor fisken 
var, bagbord side og endelig teakdækket til ankerbrønden. Dækket, som er 9 mm tykt, bliver 
holdt sammen af fugerne 



  Der kom en mand fra Gesten Bådaptering, og jeg 
hjalp  selv til. Vi lagde dækket op, og der var pashuller omkring de 3 røstjern.   

Alt passede næsten. Der blev slået et par streger, og vi tog dækket ned på bukkende, og han 
lavede få tilpasninger. Og så  

   



   blev der smurt primer på bagsiden og lim på dækket. 
Jeg spurgte forsigtigt, om vi ikke skulle prøve det inden, men nej det var ikke nødvendigt. Der 
blev skruet ca. 10 skruer gennem fugerne og så blev jeg sat til at slæbe 1 tons sandsække op på 
dækket. 

      
  også gentog det sig med bagbordside. 



   En uge efter havde vi et flot nyt teakdæk uden 
propper, og til en pris der var til at betale i alt knap 50.000 kroner. 

  Flere oplysninger så ring til mig på 23 63 94 88.   

Med venlig hilsen 

Birgit og Steen 

PS: 



Når vi nu var i gang, så blev de 2 blå striber malet op med 2 komponent maling. Det var faktisk 
ikke så svært. Bruge en god lakpensel til at påføre malingen og  en skumpensel til at fjerne 
penselstrøg med. 

 


