Skötselråd
Olja i början av säsongen in tryckknappar och dragkedjor med silikonbaserad olja, för att de ska fungera smidigt och inte fastna.
Rengör regelbundet Sunbrella-tyget så att smuts och fett inte bildar ett ingrott lager på tyget. Svett och flott från händerna smutsar lätt ner kapellet, så tvätta kapellet vid behov även under sommaren.
Avlägsna lös smuts från kapelltyget med borste. Det lönar sig att avlägsna fågelspillning genom att låta den torka och sedan använda borste.
Skölj kapellet med ljummet vatten. Vattnet får högst vara cirka 30 °C. Obs! I samband med att kapellet tvättas och rengörs FÅR HÖG VÄRME INTE ANVÄNDAS, eftersom tyget kan krympa. Sunbrella-tygerna är värmekänslig 100%-procentig akrylfiber.
Tvätta kapellet för hand med mild tvål och vatten, och skölj med rikligt med vatten. Använd inte lösningsmedel! Obs! ENDAST HANDTVÄTT TILLÅTEN!
Om det finns mögel på ditt kapell, behandla kapellet med mögelborttagningsmedel tillgängligt hos oss. Mer information om produkterna hittar du här:
Torka båtkapellet genom att vädra det ordentligt.
Kontrollera om ditt båtkapell behöver impregneras med vattenavstötande medel. Om du har behandlat ditt båtkapell med mögelborttagningsmedel ska båtkapellet impregneras på nytt. Du kommer väl ihåg att applicera impregneringsmedel på båtkapellet endast då det är torrt, och skydda kapellets fönsterdelar vid impregneringen.
Kontrollera båtkapellets skick. Är sömmarna, fönstren etc. hela? Då båtkapellet åldras börjar det sakta men säkert spricka i sömmarna. I detta skede kan båtkapellet ännu repareras, och kapellets användningstid således förlängas. Det är dessutom möjligt att förnya exempelvis kapellets fönster och dragkedjor. Ta kontakt med oss och be om en offert för reparation av ditt kapell.
Rengör alltid kapellet innan vinterförvaring. Under vintern ska kapellet förvaras på ett varmt ställe, inte i båten. Du bör se till att ventilationen och vädringen fungerar både i båten och under vinterförvaringen. På detta vis förebygger du mögel.

Hos oss kan du införskaffa tvättmedel och impregneringsmedel framtaget för Sunbrella-tyg för ditt båtkapell. Mer information om produkterna hittar du här:

Ett båtkapell som tas väl om hand om håller länge, till och med långt över 10 år. Genom att följa våra anvisningar kan du förlänga användningstiden för ditt kapell betydligt. Vi ger gärna fler tips och mer information om skötsel av båtkapell.

