
 

DFÆL’s forsøg med chili i bundmalingen 2021 

Du melder dig til forsøget på DFÆL’s facebookside eller pr mail – strixole@outlook.dk - med 

besked til næstformanden, Ole I. Olsen. Oplys venligst navn og hjemhavn. 

Dette skal du bruge:  

1: 3 stk. høvlede brædder, ca. 20 x 95 x 900 mm, og 2 lister, ca. 25 x 50 x 600 mm.  

2: Skruer ca 50 mm lange, nogle meter line, afhængig af din bros højde over daglig vande. 

3: ”Synk” i form af sten, gl. jern, bly eller andet tungt. Du skal regne med ca. 7 kg. 

4: Bundprimer – ca. 0,2 L af den primer du bruger til båden, og bundmaling. ENTEN blød 

bundfarve som ”Hempel Classic” eller tilsvarende i andet fabrikat, ELLER selvpolerende bundfarve 

som ”Hempel Mille Xtra”, eller en tilsvarende i andet fabrikat. Du skal bruge ca. 0,2 L 

5: Chili – ca. 5 gram ”Santa Maria” Chili.  Kan købes overalt, I glas af 41 gram. 

 
 

 

Alle brædderne males på alle flader to 
gange med primer. Det ene bræt males 
to gange med bundfarven uden 
tilsætning. Det andet bræt males to 
gange med bundfarven (ca. 1 dl) tilsat 5 
gram chili-pulver – godt omrørt. Det 
tredje bræt forbliver kun med primer. 
 
Hvis du kan veje dit testelement, kan du 
her se hvor meget synk(tørvægt), du ca 
skal bruge pr kg testelement (tørvægt): 

Teglsten 2,9 x 

Beton 2,1 x 

(Granit)sten 1,9 x 

Jern/Stål 1,4 x 

Bly 1,3 x 

 
Brædderne søsættes ca. 15. april, og 
bindes fast på din bådebro, således at 
oversiden/overkanten er 0 – 10 cm 
under daglig vande. Brædderne skal ”stå 
lodret” i vandet.  
 
Brædderne efterlades urørte indtil 15. 
oktober, hvor vi indsamler resultaterne – 
herom senere. 
 
Du kan selvfølgelig selv udføre 
supplerende forsøg efter eget valg *), 
men for ensartetheden af det fælles 
forsøg gør vi alle mindst som ovenfor 
beskrevet. 
 

*) F. eks. prøve med ikke 3 men 5, d.v.s. 2 brædder mere, hvor bundmalingen tilføres hhv. 25 og 100 gr chili  

pr liter maling.  For at se hvor meget, chilimængden evt. betyder 
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