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När man ska lacka om en gammal bil är det alltid bra att börja med en plåtren yta. Då har lackeraren full 
kontroll, från grund- till färdig topplack. Dessutom är det ganska dyrt att lacka en bil, då kan det vara smart 
att fixa så goda förutsättningar som möjligt.
TexT & foTo: Janne andersson

A
tt lägga en ny lack 
på en 50 år gammal 
bil utan att ta först 
bort originallacken 
kan funka om man 

har tur men ofta blir det små 
krackeleringar i den nya lacken 
som drar ned helhetsintrycket. 
Krackeleringar beror ofta på att 
lösningsmedlet i de lackskikt 
som ingår i den nya lacken på-
verkar den gamla färgen. Dess-
utom är en modern lack mycket 
hårdare än en gammal lack och 
det innebär att de olika lack-

lagren rör sig olika när karossen 
flexar och när de påverkas av 
värme och kyla.

Många lackerare menar att 
den syntetlack som användes 
på europeiska bilar från 
sjuttio- och åttiotalen och den 
akryllack som användes på 
jänkare under samma period 
helst ska avlägsnas helt och 
hållet innan man lägger på 
en ny lack – men man kan 
inte vara säker på en gammal 
cellulosalack heller. Sen är det 
svårt att veta vad en billack 

har varit med om sedan ny 
och vilka typer av spackel och 
lack som använts för bättringar 
under årens lopp. Lackar man 
på en plåtren yta kan man 
också vara säker på att det 
inte döljer sig några dåligt 
utförda lagningar under gamla 
spackellager på karossen. 

Men hur tar man på enklaste 
sätt tar bort den gamla lacken 
från bilen?

Sandblästring är effektivt 
för att få bort färg, gammalt 
spackel och rost men funkar 

egentligen bara bra på chassin 
och inre bärande strukturer i 
grövre dimensioner med rejäla 
profiler och pressningar som 
styvar upp konstruktionen. Ska 
man sandblästra tunnplåt är det 
viktigt att blästraren vet vad 
han gör annars är det lätt hänt 
att plåten blir så deformerad 
att det enda som återstår är att 
skaffa fram nya plåtdetaljer. Att 
sandblästra skärmkanter och 
andra delar av en kaross där 
den styvas upp av pressningar 
och kanter brukar funka bra 

Det är hit man vill nå: till en plåtren kaross inför lack. Men slipning är smutsigt och tidskrävande. Vi provar färgborttagare istället!

Enklaste sättet att få
PLÅTRENT
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men stora och bara lätt kupade 
ytor som huvar, dörrar och tak 
ska man definitivt undvika att 
sandblästra.

Är det sedan en kaross som 
helt eller delvis är byggd av 
aluminium så funkar det inte 
alls att sandblästra eftersom 
blästermedlet äter upp det 
mjuka aluminiumet.

På senare år har det dykt upp 
andra mjukare blästermedel 
som kan fungera bättre på tunn 
karosseriplåt som till exempel 
valnötsskal. Och så har det 

dykt upp nya blästermetoder 
som sodablästring och 
kolsyreblästring som kan vara 
ett alternativ.

Det finns också firmor som 
doppar hela karosser och på 
så sätt tar bort all färg men 
det kostar rätt mycket. Det 
närmaste vi svenskar kan hitta 
är Norska BS-Teknikk strax 
utanför Oslo. Där kostar det 
15 000 kronor att doppa en 
kaross av Amazonstorlek men 
utan skärmar, luckor och dörrar. 
Per del kostar sedan skärmar, 

luckor och dörrar ungefär  
1 500 kr styck men man räknar 
fram ett bättre pris om allt 
ska göras vid samma tillfälle. 
Ganska mycket pengar alltså 
och så ska karossen dessutom 
transporteras till Oslo.

Då återstår alltså att slipa bort 
färgen eller att använda någon 
kemisk färgborttagare.

Ska man slipa går det åt 
en rejäl kompressor, en 
oscillerande slipmaskin 
med stort slag, mängder av 
slippapper och resultatet blir 

en plåtren kaross – och ett 
garage in i minsta vrå fyllt 
med slipdamm. Med en bra 
slipmaskin går det fortare än 
man kan tro men hur många 
amatörer har en riktigt bra 
slipmaskin?

Har man växt upp med 
kemiska färgborttagare av 
samma kaliber som sjuttiotalets 
Bums och sedan har testat 
de sorter som Bums ersattes 
med är det lätt att tro att 
kemisk borttagning inte 
funkar. Det var också min bild 

t

Materialet som går åt. En burk färgborttagare, något att röra om 
med, pensel, plastfolie, några spackelspadar och handskar.

Pensla på färgborttagaren på den torra och rengjorda ytan…

Färgborttagaren Rapid-S är trögflytande, påminner nästan om  
äppelmos i konsistensen och fäster därför bra på de ytor som  
ska behandlas.

Jag började med att testa färgborttagaren på motorhuven.  
Fläckarna på huven är resultatet av tidigare försök med andra 
färgborttagare inköpta hos olika lokala färgaffärer. Funkade  
inget vidare på billack.

…täck sedan med plastfolie, ju tätare folien smiter åt, desto 
bättre resultat…

...och när hela ytan är täckt åk, hem, drick en kopp kaffe, slappa 
lite och vänta.
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men eftersom jag hade sett 
i engelska och amerikanska 
tidningar att man avlägsnade 
färg kemiskt så började jag 
söka på internet och fick en 
hel del träffar på produkter 
som verkade funka. På så sätt 
hittade jag Skruvs kemiteknik i 
Åryd som säljer färgborttagaren 
Rapid-S. Jag var skeptisk men 
killarna på Skruvs garanterade 
att jag skulle lyckas om jag bara 
följde deras instruktioner.

Så här går det till: 
Pensla på den trögflytande 
färgborttagaren på en ren 
och torr yta, täck ytan med 
plastfolie, till exempel 
Gladpack, låt stå över natten 
eller till dess att färgen börjar 
lyfta från plåten och skrapa 
sedan bort den med en 
spackelspade som man har 

slipat hörnen lite runda på så 
att man inte repar underlaget 
onödigt mycket. Upprepa om 
nödvändigt på de ytor där 
färgen fortfarande sitter kvar.

Jag var fortfarande skeptisk 
men beställde en tvålitershink 
Rapid-S för att testa. Hinken 
kostade ungefär 450 kronor 
inklusive frakt men plus moms. 
Och det funkade verkligen. 
Efter att ha penslat på ett lager 
på motorhuven täckte jag den 
med plastfolie och lämnade 
medlet att verka till dagen 
därpå och sedan var det i stort 
sett bara att skrapa av färgen 
med en spackel. På vissa ytor 
satt det kvar färg, på andra 
blev det helt plåtrent. Där det 
fortfarande fanns färg kvar gick 
jag på med ännu en behandling 
och efter andra omgången var i 
stort sett hela huven plåtren.

…och täcktes med plastfolie.Den färg som inte lossnade av första behandlingen utsattes 
för en ny omgång av färgborttagaren…

...en del blev kvar.

Efter ett knappt dygn såg färgen ut så här när jag lyfte på plasten 
och…

…stora delar färgen gick att enkelt skrapa bort med en 
spackel men…
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Bilen var omlackad en gång 
så det var alltså minst fyra 
omgångar färg som skulle bort. 
Originallackeringens grund 
och topplack och så grund och 
topplack från omlackeringen 
ovanpå det. Styrkt av resultatet 
beställde jag ytterligare två 
stycken 2-kiloshinkar och det 
räckte för att göra hela karossen 
plåtren. Det tog inte heller särskilt 
lång aktiv tid att ta bort färgen. 

Ungefär en halvtimme för att 
pensla på färgborttagaren på 
huven och täcka den med plast 
och sedan en knapp halvtimme 
för att skrapa av färgen och pensla 
på ny färgborttagare på de ytor 
där det fortfarande satt kvar färg. 
Det handlade mest om väntetid då 
färgborttagaren arbetade på egen 
hand, ungefär som att köra en 
maskin tvätt eller en diskmaskin, 
ladda, vänta och tömma.

Efteråt rengjorde jag alla ytor 
med avfettningsmedel och en 
diskborste och tvättade sedan 
med vanligt bilshampo och 
en svamp och avslutade med 
att skölja av ytorna med varmt 
vatten. De färgrester som 
fortfarande satt kvar slipade jag 
sedan bort med en oscillerande 
luftslip och 180-papper. 
Effektiv arbetstid för att ta 
bort färgen på in- och utsidan 

på fyra skärmar, motorhuv 
och baklucka och på utsidan 
på två dörrar, var kanske tio 
timmar och totalkostnaden för 
färgborttagaren ungefär 1 500 
kronor.

Billigare än att blästra eller 
doppa, mindre dammigt än 
att slipa och lackeraren såg 
väldigt nöjd ut när han kom för 
att inspektera det som skulle 
lackas.  nn

För att det inte ska finnas några rester av färgborttagaren kvar 
så tvättades den färdiga ytan noggrant. Färgborttagaren är vat-
tenlöslig så det är lätt att tvätta bort resterna av den.

Effekten av färgbottagaren är lite olika på olika ytor men så här 
såg det ut innan jag började slipa panelerna.

För att avlägsna de sista resterna av färg slipades panelerna 
med en oscillerande luftslip och 180-papper.

Det färdiga resultatet.

Efter lite skrapande var huven nästan plåtren.Ytterligare ett dygn senare såg huven ut så här och nu hade 
nästan all färg lossnat.
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