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Millaiselle veneelle tuote soveltuu?
Tuote soveltuu pohjaltaan V-mallisiin veneisiin, joissa ei ole köliä ja joissa on vetolaite tai perämoottori. Huomioitavaa on
myös, että veneen pohjassa/peräpeilissä olevat anturit tulisi sijoittaa tai säätää sellaiselle korkeudelle, etteivät ne pääse
vaurioitumaan.
Veneen pohja tulee suojata kosteudelta ja korroosiolta Seaboost Overdrive pinnoitteella ja/tai 2K-epoksi primerilla.
Kosteussulku (2K-epoksi) löytyy myrkkymaalin alta mikäli pohjanmaalausyöt on aikanaan asianmukaisesti suoritettu.
Varmista maalin valmistajan käyttöohjeista, että valitsemasi maali soveltuu juuri sinun veneesi materiaalille. Tarkkaile myös
maalikerroksen kuntoa vuosittain.
Lisätietoa mekaanisen eliöneston liittyen löydät meidän kotisivuilta Ajan Puhtaasti osiossa sekä Overdrive osiossa.
Powerturfia ei ole tarkoitus käyttää yhdessä myrkky- maalien kanssa ympäristösyistä.
Millaiseen laituriin vuokrapalvelu soveltuu?
Vuokramattoja asennetaan kelluviin laiturirakenteisiin joissa on puomit veneen molemmin puolin. Vuokramatto talvehtii
vesillä venepaikassa. Tästä syystä asiakas varmistaa että vuokramatto voi talvehtia venepaikalla ja ettei laiturirakenteita
ja/tai puomeja nosteta talveksi suojaan.
Vuokranantaja pidättää itsellään oikeuden arvioida satamapaikan olosuhteiden soveltuvuutta vuokratoiminnalle.
Minkä mittainen minun Powerturfini tulisi olla?
Veneesi leveys on määräävä tekijä, kun valitset sopivan mittaisen harjasmaton. Pituus ilmoitetaan suosituksina normaalille
veneen käytölle Itämeriolosuhteissa. Nyrkkisääntö on, että mitä säännöllisempää veneen käyttö on sen lyhempi kokonaisuus
riittää.
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Miten Powerturf toimii?
Powerturf on kelluva harjasmatto. Teho perustuu kitkaan, joka syntyy kun ajat matolle. Lisäksi tuuli ja virtaukset synnyttävät
liikettä, joka hieroo veneen pohjaa harjasmattoa vastaan myös kun vene on ankkuroituna.
Powerturf pitää puhtaana pohjan kriittiset pinnat, jotka ovat kosketuksessa kelluvaan harjasmattoon, mutta ei puhdista
veneen peräpeiliä. Peräpeiliin kiinnittyvä kasvillisuus on lähinnä kosmeettinen haitta, jonka voit puhdistaa esim. Powerbrush
harjalla.
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Aja vene varovasti harjasmatolle moottorin ollessa trimmattuna niin alas kuin mahdollista. Powerturf ja vene on kiinnitetty
oikein kun harjasmaton takareuna ovat samalla tasolla. Varmista vielä erikseen, että maton takareuna pysyy vaakatasossa ja
että se ei pääse nousemaan peräpeilin takana. Huolehdi myös, että vene on kiinnitetty tukevasti ja pysyy paikallaan
harjasmaton päällä.
Mikäli vene ajetaan vahingossa liian pitkälle matolle ja maton takareuna taittuu ylös, voivat veneen peräpeilissä ja trimmitasoissa olevat terävät reunat vaurioittaa ja repiä mattoa. Jos ajat liian pitkälle, peruuta varovaisesti vene ulospäin moottori
neutraali asennossa tai ylöspäin trimmattuna. Voit myös työntää veneen varovaisesti taaksepäin ja tarvittaessa auta
työntämällä maton takareunaa esim. melalla vaakasuoraksi. Älä missään olosuhteissa työnnä maton takareunaa kun
moottori on käynnissä. Tämä saattaa johtaa loukkaantumiseen ja moottorin vaurioitumiseen. Älä myöskään käytä voimaa,
kun peruutat veneen matolta.
Kun saavut rantaan, aja rauhallisesti matolle tasaisella kaasulla moottori trimmattuna niin alas kun mahdollista. Seuraa
rantautuessa kiintopisteitä, jotta tiedät mihin kohtaan vene pysäytetään ja kiinnitä tämän jälkeen veneen köydet. Kun lähdet
satamasta, irrota köydet ja peruuta ulos moottori neutraali asennossa tai ylöspäin trimmattuna. Vene kuuluu liukua
harjasmatolla hallitulla kaasun käytöllä, joten älä käytä tarpeetonta voimaa joka saattaa vaurioittaa harjasmattoa.
Tarkasta harjasmaton kunto säännöllisesti ja ilmoita vuokranantajalle mikäli havaitset ongelmia. Vuokranantaja vastaa
Powerturf harjasmaton mahdollisista vaurioista ja niiden korjauksista, mutta ei karkeasta huolimattomuudesta tai
tahallisesti aiheutetuista vaurioista.
HUOM! Asiakkaana vastaat aina omasta veneestäsi ja siihen mahdollisesti syntyvistä vaurioista.
www.seaboost.fi

