Åstols Båtförening aug 2021

Rutin och tips för skrapning och målning av båtbotten,
motorkonservering och hantering av miljöfarligt avfall.
Generellt gäller att spill av färgrester, skrap- och slipdamm, glykol, bränsle och smörjoljor till
omgivande miljö ska begränsas så långt möjligt.

1. Bottenspolning
Bottenspolning skall ske över den bassäng som ställs på kajen vid kranen vid båtupptag. Fasta
färgrester etc som faller av båten samlas upp och läggs i avsedda tunnor.

2. Slipning, skrapning
Marken under båten ska täckas så att färgrester kan samlas upp och lämnas som miljöfarligt avfall.
Ett alternativ kan vara att dammsuga upp färgresterna direkt efter arbetets slut. Tänk på att inte slipa
så att dammet blåser över omgivande båtar. Vid risk för spridning av dammet ska skydd sättas upp så
att spridningen förhindras.
Vid torrslipning med maskin ska denna ha någon form av dammuppsamling. Bäst är att ha en
dammsugare ansluten till slipmaskinen.
För egen del; glöm inte skydd för andningsvägar och ögon.
Fasta färgrester lämnas i båtföreningens uppsamlingstunnor eller i lämpligt kärl till kommunal
miljöstation. OBS! Märk kärlet med ”Bottenfärgsrester”.
Föreningen tillhandahåller grovdammsugare och kärl för bottenfärgsuppsamling på södra
uppläggningsplatsen.

3. Målning
Marken ska täckas vid bottenmålning. Endast av kemikalieinspektionen godkända bottenfärger får
användas (se hemsida www.kemi.se ).

4. Motorskötsel
Glykol, spillolja, bensin, diesel får ej tömmas på marken eller i vattnet. Vid vinterförvaring av båten
vidtas förebyggande åtgärder för att skydda marken från eventuellt bränsle-, glykol- och oljespill från
motor och växelhus. Vid motorkonservering ska propylenglykol (s.k miljöglykol) eller motsvarande
miljövänliga konserveringsmedel användas. Etylenglykol (som användes i motorns slutna
kylvattenkrets) är förbjudet.
Vid större olje- eller bränslespill, ring 112. Åstols räddningstjänst förfogar över oljelänsor och
absorbentmaterial. Räddningstjänsten inkallas via 112, inte bara djungeltelegrafen. Oljespill i
kölsvinet sugs upp med absorbent. Finns i båtfackhandeln.

5. Miljöfarligt avfall
Miljöstationen på Åstol är stängd. Miljöfarligt avfall lämnas hädanefter till kommunala
återvinningscentraler eller på ”grovsopedagen” på Åstol som normalt inträffar under augusti.

