Nordmasti lipumastide erinevus tavalipumastidest.
Sageli küsivad kliendid – milline erinevus on erinevate tootjate lipumastidel.
Loodame, et järgnev aitab sellele küsimusele vastata.
Tooraine.
Nordmast kasutab ainult Euroopas toodetud tippkvaliteediga toorainet ja tarvikuid.
Sellest tulenevalt on meie lipumastide garantiiaeg 25 aastat.

Vasakul: kvaliteetne Euroopas toodetud kangas, nn 80 / 20 kudumimustriga. Hea elastsus.
Paremal: Aasias toodetud nn 50 / 50 klaasfiiberkangas. Sobib mahutite tootmiseks. Ei ole parim
valik lipumastide tootmiseks, kuna imab halvasti vaiku ning kanga tugevus on samaväärne nii ristikui põikisuunas, mis mõjutab elastsust negatiivselt.

Nii juhtub, kui vaik ei ole korralikult kangasse imbunud.

Värvkate ehk gelcoat
Gelcoat on plastifitseeritud värvipigmente sisaldav katteaine. Kasutatakse peamiselt
jahtlaevade värvimiseks.
Gelcoati toodetakse üle poolesaja erineva variandi.
Paljud lipumastide tootjad kasutavad masti omahinna optimeerimiseks odavat gelcoati.
Nordmast kasutab kalleima segmendi gelcoati, mis on temperatuuri- ja UV kindel.
Samuti sisaldab meie kasutatav gelcoat vaha ja vetikatevastaseid toimeaineid, mis takistavad
mustuse ja sambla teket lipumati pinnale.
Erinevus ilmneb mõne aasta pärast, kui üks mast püsib puhta ja valgena ja teine hakkab
kolletuma, määrduma ja sammalduma.

Tehniline soon
Tootmistehnoloogilistel põhjustel on masti pinnal pikisuunaline tehniline soon.
Suuremal osal tootjatest on see 6 – 10 mm.
Nordmasti soone kõrgus on alla 1 mm.
Esiteks, kõrge soon ei ole visuaalselt esteetiline.
Teiseks, haagib vimpel end soone taha, mis lühendab vimpli kasutusiga.
Kolmandaks, kogub kõrge soon mustust.
Foto. Vasakul Nordmasti mast, paremal tavaline mast.

Tipukuulid.
Suurem osa lipumasti tootjatest kasutab odavalt toodetud tipukuule. Sageli on tegemist tipukuulidega, mille
tootmisel kasutatud valuvormid on piisava järeltöötluseta.
Tulemuseks on karedapinnaline plast, mis ajapikku hakkab mustust koguma (vt allpooltoodud foto).
Samuti purunevad odavalt toodetud tipukuulid kergesti.
Tasub tähele panna, et uus tipukuul maksab ca 40 eurot.
Nordmast annab oma lipumasti tarvikutele 5- aastase garantii, enamus teistest tootjatest 6 kuud.
Foto. Keskmisel fotol on näha, kuidas mast on hakanud kolletuma (odav gelcoat).

Nordmast kasutab valdkonna tipptootja Rootsi firma AB Gustav Strömblad tipukuule ja teisi lipumasti
tarvikuid.
Foto. Vasakul Strömblad`i tipukuul peale 20 - aastast ekspluatatsiooni. Paremal tavaline tipukuul.

