Regler for brug af miljøstøvsuger
Dit projekt skal godkendes på havnekontoret, før du begynder at slibe eller skrabe din båd. Husk
afdækning både på jorden og for vinden!
Slibeudstyr bookes via havnens bookingsystem og afhentes i sejlerværkstedet. Slibeskiver kan
købes ved bookning.
Det koster 150,- pr. dag. Udstyres bookes, og adgang til maskineriet opnås via en nøglekode, som
udleveres via en mail. Koden er kun aktiv i den periode, der er betalt for, hvorefter den ændres. Vi
sørger for, at udstyret er i orden, og at de bestilte slibeskiver er klar i skabet.
Slibeudstyret skal leveres tilbage i samme stand, som det blev udleveret. Evt. misbrug og skader vil
blive afregnet med bruger.

Det er pålagt enhver at bruge havnens slibeudstyr ved slibeopgaver. Det er brugerens ansvar at
oplyse havnen om sine planer, så de rigtige foranstaltninger kan udføres, herunder udlægning af
presenning under stativ og båd inden afsætning.

Retningslinjer for fjernelse af bundmaling
1.1

Grundlæggende princip

Undgå, at der spildes malingsafskrab og slibestøv på vinterpladsen.
1.2

God praksis
•
•
•

Alle både skal vaskes på havnens nye vaskeplads. Desuden må der ikke
bruges højtrykrensning.
Opsaml al malingsafskrab og slibestøv. Dette gøres mest effektivt ved at anvende
afrensningsudstyr, der kan tilsluttes en støvsuger. Dette lejes gennem havnen.
Fjernelse og slibning af bundmaling må kun finde sted med havnens udstyr eller udstyr og
metoder godkendt af havnechefen.

•
•
•

Kemikalier eller vådslibning bør ikke anvendes til fjernelse af bundmaling.
Afrensningsudstyr (vakuumskrabejern, slibemaskiner og gelcoathøvl) må kun anvendes, når
det er koblet til en støvsuger via en støvsugerslange.
Sandblæsning/-svirpning er ikke tilladt. Kun rensning med is kan godkendes. Dette gøres i
god tid forud for behandlingen, således at havnen kan rådgive om eller eventuelt stille krav
til, hvordan isblæsningen skal udføres, herunder hvordan afrenset materiale efterfølgende
skal håndteres. Du kan evt. kontakte Dansk Tøris Teknik: https://www.dansk-toeristeknik.dk/ og høre mere

Fordele ved at følge retningslinjer for fjernelse af bundmaling
Både sejlere, havnen og miljøet opnår en række fordele ved at undgå, at der spildes
malingsafskrab og slibestøv på vinterpladsen. Kort fortalt drejer det sig om følgende:
1.
2.
3.
4.
5.

Stor miljøgevinst (op til 99% af forureningen opsamles)
Forårsklargøring bliver nemmere og mere effektiv (professionelt grej)
Støvproblemer på og konflikter med nabobåde undgås
Sejlernes helbred skånes, da man undgår indånding af støv
Forurening af vinterpladser minimeres, og havnen undgår eventuelle påbud og store
udgifter til rensning af havnearealer.

