
Lidt om teakdæk 
 

Det følgende indlæg er uddrag af mail skrevet af Flemming Gottschalk  gottschalk@post.tele.dk  ( Butterfly ) 

til Leif Mathiesen  fruM@thies.dk  ( fruMathies ).  Ønskes uddybning af oplysningerne kan man henvende sig 
til en af ovennævnte. 

 
En meget erfaren skipper sagde engang at kun en idiot kunne finde på at lægge teakdæk på en båd. Et 

glasfiberdæk er 100% tæt, det er godt at stå fast på, og det forandrer sig ikke. Han var fra træskibenes tid 
og kendte alt til vandet, der løb gennem plankerne og ned i køjerne, når søen stod ind over eller det 

regnede. Alt dette uhyggelige var simpelthen slut da glasfiberbådene med glasfiberdæk kom frem. Og så 

gud hjælpe mig om ikke de idiotiske sejlere bare for udseendets skyld borer huller i dækket en massé i 
forbindelse med teaklægningen. Og de kommer til at fortryde det alle sammen på et tidspunkt. Teakdækket 

er bomben under enhver båd med et sådant dæk. 
  

  

Som jeg vistnok tidl. har fortalt dig, så har jeg fulgt med da nogle sejlere for år tilbage begyndte at give 
deres dæk Gori-22 med en lille sjat farvet Gori i, så det kom til at ligne nyt teak lidt. Det så i grunden meget 

godt ud, men jeg har altid været totalt imod at farve dækket med hvad som helst, - det kommer altid senere 
til at se herrens ud, og jeg kender ingen som ikke har fortrudt det. Vi gjorde i stedet for det at vi i en 

bagende tør periode gav dækket en ordentlig omgang Rodalon. Det fjernede fuldstændig den grønne 
algebelægning, der altid kommer på teakdæk, hvor ejerne eller måske mere deres koner har for vane at 

vaske med sæbe, og vaske med sæbe og igen vaske med sæbe. Det er det rene mord for dækket. Men fugt 

og varme giver grobund for grønne alger og det kan man ikke lide. Bådebyggerne på vestkysten fortæller at 
man derovre ikke kender til alger, for derovre lader man Rasmus vaske dækket, - og Rasmus har meget salt 

i sig og det kan alger ikke lide. Vi gik med til at smøre Rodalon på een gang om året og så var dækket i alt 
fald frit for alger.  

Men efterhånden som tiden gik og båden blev ældre kunne vi jo ikke undgå at bemærke at der efter kraftige 

regnskyl altid lå noget langs lønningen, der lignede papirfnuller. Vi fandt ud af at det var meget fint 
teakgranulat, som regnen havde skyllet af og lejret langs lønningen. Det ville altså sige at teaken var så tør 

og udpint for fedtstof at regn alene kunne slide på det. Det skærpede interessen for at tilføje dækket noget 
træolie, der jo indeholder fedt, - det kunne måske holde på træfibrene. Det gik der nogle år med at fundere 

over.  

Men så pludselig en dag fik jeg at vide at selveste Molich, - Danmarks træbådsbygger nr. 1, - var begyndt at 
give sine teakdæk Gori-22. Gori 22 er jo algedræbende på samme måde som Rodalon og så har det i tilgift 

det indhold af træolie, som måske netop pr. år bliver udvasket af regn og slidtage. Og så gav jeg mig totalt 
og begyndte at sjaske dækket til med Gori-22, og det var næsten 2,5 liter til vores dæk. Den behandlig har 

ligesom stoppet dækkets udvaskning og det grønne er helt forsvundet. Inden jeg anvendte Gori-22 blev 
dækket meget mørkt når det regnede på det. Det gør det ikke mere, - det er ligesom den kunstige olie 

forhindrer at teaken suger vand. Jeg er ofte udsat for folk der kommer forbi og spørger hvad jeg giver mit 

dæk, for det ser så godt ud. Jeg var i sommer endda ude for at en svensk ven, der solgte sin 5 år gamle HR-
39 og fik anslået 100.000 mere for den fordi teakdækket så ud som nyt. Jeg har bedt ham give mig 

halvdelen for han havde brugt mit Gori-råd i 3-4 år.  
Men det gode spørgsmål er klart om Gori'en kan redde den skade der allerede er sket. At gumminåderne 

skulle blive hårde har jeg ikke observeret. Som du bemærkede var mine nåder høje, - fordi jeg ikke havde 

skåret dem af i plan med dækket efterhånden som teak'en blev nedslidt. Det er med fuldt overlæg, for har 
man høje gumminåder går man kun på dem og slider ikke på selve dækket. Og gummiet er jo det man står 

så fantastisk godt og sikkert fast på. Vandet løber så ikke så let af, men skidt med det for det kan jo ikke 
trække i træet. 

Det blev  til en lang historie og du har ikke fået noget endegyldigt svar. Ha ha, du må selv træffe afgørelsen. 
  

Mange hilsner 
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PS: Skulle du finde på at anvende Gori, så vent til dækket er bagt maximalt tørt af solen i mindst en uge i 
tørt forårs- eller sommervejr, for ellers er al fugten ikke ude af teaken, og så kan Gorien jo ikke trække ind, - 

forstod du det?" 

 


