Produktinformation från Hansen Protection
Kapell, överdrag och presenningar

Produktinformation

Underhållsanvisning

Kapellen från Hansen Protection är designade och
utvecklade i Norge. Lösningar och material är
resultatet av många års erfarenhet. Detta har
uppdaterat vår information om modern design och
aktuella kvalitetskrav.

Kapell handtvättas vid 30 °C med naturligt och
neutralt såptvättmedel (1/25). Använd en mjuk borste
på utsidan. På insidan används trasa eller svamp som
inte repar eller skadar tyget. Kapell sköljs regelbundet
med färskvatten för att avlägsna salt, smuts och
liknande.
Tips:
«tröga blixtlås kan smörjas med stearinljus ellerliknande»

Om kapellet trots noggrann kontroll skulle vara
behäftat med tillverkningsfel eller brister, kontakta
oss.
Jfr. konsumentköplagen §27
Observera att kapelldukar i mörka färger kan/kommer
att blekna eller ändra färg på grund av solljus. En sådan
förändring är inget fel och utgör ingen grund för
reklamation.
TradTex-duk:
100 % Polyakryl-dralon
Kapellet är sytt. Det betyder att det finns flera tusen
nålstygn i tyget, vilket kan orsaka små läckor. Vi syr
med bomullsspunnen polyestertråd där bomullen
sväller i nålhålen och tätar vid fukt. Denna process kan
ta lite tid och ett nytt kapell kan därför läcka lite första
gången.
LightTex-duk:
100 % polyester, insidan belagd med polyuretan. Kapell
med denna duk tejpas efter att de sytts och det finns
därför inget behov av att täta.
Kapell som inte passar men ändå använts eller
smutsats ner på annat sätt, kan inte returneras.

Kapell ska inte:
Rengöras med kemiska medel.
Centrifugeras
Snabbtorkas i höga temperaturer.
Tvättas med högtrycksspolning.
Ligga mot andra plastmaterial (t ex. dynor)
eftersom de kan färga av sig.
•

•

•

•

•

När båten läggs upp måste kapellet tas av. Kapellet
tvättas och torkas väl och förvaras på en torr plats.
Felaktig skötsel kan orsaka missfärgning och mögel på
kapellet. Kapell med TradTex-duk bör impregneras
årligen.
Missfärgning och mögel förekommer bland annat under
följande förhållanden:
Presenningen läggs över båten utan att kapellet
tas av.
•

•

Båten används inte, eller kapellet luftas inte under
perioder med dåligt eller fuktigt väder.

Hansen Protection AS frånsäger sig ansvaret för
färgspridning och missfärgning (mögel) på grund av
felaktig användning.
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