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Klubbens miljöpolicy är att undvika bottenmålning med giftfärg.  
 
Vi har därför tagit kontakt med en bottendukstillverkare för att utröna hur effektiv en sådan är. Vi fick låna en 
bottenduk från Cleanboatprotector. Bottenduken monterades i juni strax efter sjösättningen och togs upp i mitten 
på oktober. Båtbotten var renskrapad från giftfärg. Båten har varit ute vid 2 tillfällen och vid upptagningen fanns 
inte en enda snäcka på båtbotten.  
Bottenduken däremot hade snäckbellägning som måste rensas bort vid upptagningen, enklast med hård borste och 
tvätt. 
 
Det blev också märkbart enklare att lägga till med duken då ingen vindavdrift störde och dessutom ligger båten 
kvar så det är bara att i lugn och ro knyta fast den. 
 
Bottenduken monteras med båten på plats, enklast genom att duken dras under båten till korrekt position och 
därefter knyts fast med 4 tampar. 
 
Dukens livslängd är så pass lång att det förmodligen blir billigare med duk än att bottenmåla, så finns det ingen 
anledning att fortsättningsvis använda giftfärg av ekonomiska skäl. 
  

Detta är ett upprop för att utröna intresset hos medlemmarna för att skaffa bottenduk!  
För att sedan kunna åstadkomma mängdrabbatt hos tillverkaren.  
Så meddela Staffan Boström staffan@sbcontrol.se eller Ulf Hägnevik nymk@bredband.net om du är 
intresserad/ointresserad av bottenduk. Övriga kontaktdata till dessa finns på vår hemsida www.nmk-nynashamn.se 
Bäst är om ni använder email för ert besked. 
Sista datum för intresseanmälan 2015-02-23 
 
Inköp av duk görs sedan av den enskilde medlemmen mot den rabattkod vi då har förhandlat fram med hjälp av er 
intresseanmälan. 
 
Gå till tillverkarens hemsida www.cleanboatprotector.se för mer info om bottenduken och där finns även 
prisuppgifter. Under fliken Faq får du svar på de flesta frågor som kan dyka upp. 


