Bosö Båtklubb 2010-04-05

Bryr Du dig om MILJÖN?
Så här kan Du minska miljöpåverkan på varvsplan när Du rustar Din båt:
Verksamhet:

Rätt hantering:

Miljöpåverkan:

Rengöring av
båtbotten

Nyttja om möjligt båtbottentvätten i Käppala.
Använd hård bottenfärg som ger
tunnare skikt och mindre rester i
marken vid rengöring.

Färg och ev. gifter samlas i marken.
Vår redan usla dränering av varvsplan
försämras år för år.

Slipning av botten

Använd slipmaskin med ansluten
dammsugare eller våtslipa.

Utsläpp av färgrester och ev. gifter i
luften som påverkar oss själva och
miljön omkring.

Målning av botten

Använd en giftfri och helst hård
färg. Bäst är de vattenbaserade
färger som inte ger utsläpp av
lösningsmedel till luften.
Om man tvättar botten 2-3 ggr
under sommaren behövs ingen
färg alls.

Lösningsmedlet i färgen går direkt ut i
luften och påverkar vår miljö på
många sätt. Mjuka färger läcker
kontinuerligt ut i vattnet samt innebär
att man inte får använda
båtbottentvätten i Käppala.

Övrig målning

Undvik att sprutmåla utomhus då
utsläppen av såväl färgpartiklar
som lösningsmedel är
mångdubbelt större än vid
penselmålning.

Lösningsmedel påverkar oss själva
och vår atmosfär negativt på många
sätt. Färgpartiklar i luften kan göra dig
till ovän med din båtgranne!

Glykol i motorns
kylsystem

Använd Propylenglykol i stället
för den giftigare Etylenglykolen.
Provkör alltid motorn på land före
sjösättning och samla upp de första
10 litrarna kylvatten med glykol i
en hink samt töm i glykolfatet i
klubbens miljöbod.

Propylenglykol är biologiskt
nedbrytbar, har låg giftighet för
vattenorganismer och ackumuleras
inte i vattenmiljö. Upprepade mindre
utsläpp kan dock ha skadlig eller
störande inverkan.

Oljebyte

Några trasor under motorn
underlättar hantering av spill. En
aluminiumform kan lätt anpassas
till utrymmet under oljefiltret och
tar han om merparten av spillet.
Miljöboden finns för
omhändertagande av spilloljan och
förbrukade oljefilter.

Utsläpp av olja förorenar marken och
på sikt når oljan grundvatten eller
havet.
Vid ev. spill skall förorenad mark tas
om hand och lämnas i klubbens
miljöbod (tunnan för miljöfarligt
avfall)

Batteribyte

Lämna alltid gamla batterier i
batterilådan vid BBK:s
miljöstation.

Blyet i batterierna räknas som
högriskavfall. Oladdade batterier
fryser lätt sönder och kan sprida bly
till omgivningen.

