Gratulerer med ny opplagspresenning!
Du har valgt å investere i et produkt som med riktig bruk og stell vil vare i mange år.
Ta god vare på presenningen og den vil ta godt vare på båten din!
Monteringstips:
Opplagspresenningen trenger i utgangspunktet ikke noe stativ for å holde seg oppe,
men forenom masten må enten spinnakerbom eller annen stang settes opp fra
masten(i høyde med bommen) og frem til pullpit.
Pakken som er merket del nr 1(fremre del) legges på spinnakerbommen og rulles ut
mot baugen.
Pakken som er merket del nr 2(bakre del) legges på storseilbommen og rulles ut
bakover.
Knyt sammen de to halvdelene som danner kragen rundt masten. Hvis du ønsker en
ekstra tett omslutning rundt masten kan du bruke ductape/lerretstape, men dette kan
bli et griseri å få av igjen til våren!
Lås så sammen del 1 og del 2 ved hjelp av krampe-malje-reimsystemet.
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Bak på bommen er presenningen forsterket med dobbel duk. Plasser presenningen
slik at kragen rundt masten ligger ordenlig og stram opp bakover slik at
forsterkningen treffer enden på bommen. Her lager du et lite snitt i presenningen på
ca 3 cm. Gjennom dette huller monterer du bomløftet. Stram opp bomløftet til
bommen står i vannrett posisjon.
Når bomløftet er festet strekkes presenningen ut på utsiden/oppsiden av øverste
rekkewire, hele veien rundt båten. For enkelhetsskyld kan man feste presenningen
med små taustumper på passende steder slik at duken ikke detter inn igjen på
innsiden av rekkestøttene.
Rundt stag og vant finnes der også krager og krampe-malje-reimlukkinger som
brukes slik som på masten.
Nå som presenningen er røfflig på plass begynner man å lisse opp presenningen. På
inn siden av presenningen finner man en "lippe" med maljer pr ca 50cm i høyde med
øverste rekkewire. denne lippen skal slik som presenningen; på utsiden/oppsiden av
øverste rekkewire.
Bruk maljene til å lisse opp presenningen ned mot nederste rekkewire.
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Når presenningen er lisset hele veien rundt båten, strammes tauet opp. Begynn bak
og ta med deg slakken frem til baugen. Hvis nødvendig kan man også stramme
bomløftet noen cm for å få "taket" i presenningen stramt og fint.
Nå er monteringen ferdig!
Hvis du ønsker kan du henge noen kanner med vann el.l. i maljene som er nederst
på "skjørtet" ned mot sjøen. På denne måten sikrer man seg mot at skjørtet blåser
opp og flagrer i vinden. Det kan også være en fordel å henge noen små fendere
mellom skrogsiden og presenningen for å unngå at presenningen gnisser på
gelcoaten på skutesiden. På denne måten får man også god lufting inn under
presenningen.
Som en ekstra sikring kan det være en fordel å støtte av de midterste rekkestøttene
inn mot hyttetak eller mastefot. Det er disse rekkestøttene som får mest belastning
spesielt ved ansamling av våt snø på presenningen.
Til slutt:
Selv om man sikrer båt og presenning etter alle kunstens regler bør man alltid
ha tilsyn med båten når den ligger i opplag, spesielt i perioder med mye nedbør og
snø.
Vedlikehold: I løpet av vintersessongen kan det samle seg en del skit og forrurensing
på presenningsduken. For å forlenge levetiden til presenningen anbefaler vi at man
vasker presenningen minst hvert annet år. Den enkleste måten å vaske
presenningen på er å gjøre det før man demonterer. Spyl først presenningen med
vann. Bruk spesielt egnet vaskemiddel(fåes kjøpt hos Seilmaker Iversen)som
blandes ut med vann. Bruk en myk kost med langt skaft og skrubb presenningen
forsiktig. Spyl så med rikelige mengder vann og la presenningen stå å tørke til den er
helt tørr f. eks 1 dag med fint vær. Pakk så vekk presenningen og lagre den på et tørt
sted.
Hull/rifter: Hvis du mot formodning skulle få et hull eller en lite rift i presenningen kan
dette enkelt fikses med lim og duk. Bruk egen PVC-lim av merke Carmo. For større
reparasjoner ta kontakt med Seilmaker Iversen. For å unngå fremtidige skader kan
det være en fordel å prøve å polstre spesielt utsatte plasser på båten slik at man ikke
får gnag på presenningen.
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