Utleie-seddel for tørrdrakt
Drakt nr ................lånes av:………………………………………………………………..
Tlf.nr:…..........................
Annet utstyr, sokker, etc: ………………………..…………………………………………
E-post
adresse:………………………………………………………………………………………
Låneperiode fra .........................................til: ..............................................................
Drakten tilbakelevert den:.............................
Mottatt av: ......................................................

Stell og håndtering av tørrdrakt
I padlesammenheng er det bare ved lave vanntemperaturer tørrdrakten har et fortrinn
framfor våtdrakt. Men ingen fordeler uten ulemper. Ulempen med tørrdrakt er,
foruten prisen, at den er langt mer sårbar og trenger mer stell og vedlikehold. Når du
låner tørrdrakt av klubben, ber vi om at du passer like godt på den som om den var
din egen. Drakten du nå låner, vil senere bli brukt av en kursdeltaker. Dersom du
leverer tilbake en skadet drakt som lekker, vil kurset bli spolert for nestemann.
Uansett årsak til skade eller lekkasje, vil du være ansvarlig for å bringe drakten til
verksted før tilbakelevering. Hvem som dekker reparasjonskostnaden, blir en egen
vurdering ut i fra draktens alder - og hvordan du har håndtert den.
Dersom du følger disse punktene, vil drakten vare lenge og sjansen vil være minimal
for at du behøver å oppsøke verksted.

Før bruk:
•

Kontroller at glidelås fungerer lett og at det ikke er fremmedlegemer på
glidelåsens tetteflater. Smør gjerne glidelås med stearin eller parafinvoks.
(Bruk ikke fett da dette virker som “fluepapir” på fremmedlegemer). Glidelåsen
bør med jevne mellomrom børstes ren med en tannbørste.

Under bruk:
•

Tråkk aldri rundt bare i de fastmonterte sokkene. Bruk alltid noe utenpå disse
da det fort blir hull i sokkene.

Etter bruk:
•
•
•

•
•

Skyll drakten med ferskvann utvendig og innvendig.
Tørk drakten, men uten å utsette den for sollys, eller sterk varme. Ikke glem å
tørke også innsiden. Vreng drakten.
Når drakten er tørr, påføres talkum på latexdelene (hals- og armtettinger samt
de fastmonterte sokkene). Drakten henges på kleshenger, tørt, kjølig og
mørkt. Drakten pakkes bare sammen når den skal transporteres.
Oppbevar aldri drakten i samme rom som kjøle-/fryseskap, eller vaskemaskin.
Elektromotorene utvikler ozongass som bryter ned gummi.
Beskytt drakten mot kontakt med olje, bensin og andre kjemikalier, f.eks.
myggolje

Jeg lover å behandle drakten slik det er beskrevet ovenfor.

Dato:…………….

Signatur..........................................................................

