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POLERING OCH VAXNING AV FLYGPLAN LFK 
 
Allmänt 
Polering och vaxning utföres vid behov men lämpligen 2 ggr per år. Vår och höst 
efter att flygplanet är ordentligt tvättat och torrt. 
Gäller för PA28 och DA20. 
Till DA20 får absolut inga produkter innehållande silikon användas. 
 
Tidsåtgången att polera och vaxa hela flygplanet för en person tar 5-6 timmar. Är 
man två går det naturligtvis fortare. 
Kabelvinda finns i tillsynsverkstaden 
 
Polering.  
För att få bort oxid och en del kvarvarande smuts är det smidigast att använda polish 
och en polermaskin. 
Finns i plåtskåpet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi använder Biltemas båtpolish. 
Båtpolishen  fungerar bra och ska enligt Biltema inte innehålla silikon.  
Lägg på polish på polerkuddarna. Första gången lägger du på så att kuddens yta blir 
genomfuktad sedan räcker det att  lägga på ca en enkronas storlek. Lägg ner kud-
darna mot ytan innan du startar maskinen. (om du startar innan du lagt ner den för-
står du varför!). 
Polera en yta på ca en m² i taget. Tryck inte utan låt maskinen arbeta av sin egen 
tyngd. Kör åt båda hållen på hastighet 3-4. Lägg på mera polish när det verkar slut. 
Se till att du inte skadar några utstickande flygplandelar. 
När polishen torkat till en grå hinna torkar du bort det med en bomullstrasa så det blir 
en blank yta.  
 
Bomullstrasor finns 
också i plåtskåpet. 
Efter poleringen ska 
kuddarna tvättas ur 
ordentligt med diskme-
del och ljummet vatten 
och läggas på tork. 
 
 
 

 
Polermaskin 

 
Båtpolish 

 

 
Polish på polerkuddar 

 
Bomullstrasor 
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Vaxning. 
För att få en hållbar yta som är lättare att hålla ren ytan vaxas efter polering. 
Lättast att använda är där båtvaxen då den är tunnflytande och inte så svår att polera 
bort då den torkat. 
Gör helst detta i skugga, i vart fall inte i starkt solsken. 
Häll ut vax på en bomullstrasa och stryk ut en tunn hinna 
på hela ytan.  
Låt det torka till en grå-vit yta och polera sedan bort med 
en torr bomullstrasa. 
Man kan gärna lägga på vax på en ganska stor yta i taget, 
t ex en vinghalva och låta torka.  
All vaxning görs för hand utan hjälp av polermaskin. 
 
Har ingen garanti för att båtvaxet är silikonfritt. Men enligt 
Biltemas personal ska det vara så. Har försökt att på 
Internet ta reda på innehållet men inte lyckats. 
 
Säger som alla livsmedelsfabrikanter för att svära sig fria "kan innehålla spår av...." 
 
Och så glöm inte att i plåtskåpet finns 
journalpärmen som ska fyllas i! 
 
Nu, efter ett rejält dagsverke, kan ni 
nöjda gå hem och veta att ni har ett 
flygplan som ser hyfsat bra ut och som 
är mycket lättare att hålla rent närmaste 
tiden. 
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