Efter förhandling med Cleanboatprotector har vi nu fått följande rabaterade priser på bottenduk
(bortse från tidigare besked om nedläggning av kampanjen):
Båtlängd
Båtar upp till 6,5 m
Mellan 6,5 till 8,5 m
Mellan 8,5 till 10 m

Ordinarie pris
5 990:6 990:9 990:-

NMK:s pris
3 990:4 990:7 990:-

Om vi gör gemensamt inköp slipper vi frakten. Så skicka er beställning till oss på någon av nedan adresser, oss
tillhanda senast 2015-03-29.
Betällningen skickas till Nynäshamns Motorbåtsklubb Box 198 14922 NYNÄSHAMN eller ännu hellre maila till
Staffan Boström staffan@sbcontrol.se. Glöm inte att ange storlek samt namn, telefonnummer, mailadress och
er fakturaadress. Notera att beställningen är bindande.
Vi köper då in dukarna. Utlämning kommer att ske enligt anvisning efter leverans till oss. Ni betalar sedan direkt
till Cleanboatprotector mot faktura 10 dagar netto.

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.
Gå till tillverkarens hemsida www.cleanboatprotector.se för mer info om bottenduken.. Under fliken Faq får du
svar på de flesta frågor som kan dyka upp.
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