FAQ miljö:
Q: Jag tänker nu i vår måla med en av KEMI:s och båtklubbens godkända giftfärger, typ XXXX, får jag då
tvätta av botten efter upptagningen i höst?
A: Nej, du får inte tvätta av din båtbotten om den är målad med giftfärg, även om det är en av
båtklubbens godkända. De färgerna är godkända för att ha i vattnet/hamnen, men tvättvatten får inte
hamna på land vid uppställningsplatsen. Rengöring måste ske med slipning med uppsamlare eller
skrapning och uppsamling, t ex en presenning under båten eller annan metod som samlar upp avfallet.

Q: Min båt är målad med Biltemas Anti Fouling blödande färg (våren 2015) och den är inte med i listan
på Båtklubbens godkända färger i år. Hur skall jag göra för att följa klubbens regler?
A: Om du våren 2015 målade med en i år av båtklubben icke godkänd giftfärg så får du inte måla med
den i år igen, däremot så har du följande alternativ:
a) Måla inte alls i år, utan låt färgen vara som den är. Du får då rengöra botten med skrubbisborsten
medan båten är i vattnet, båttvätt eller slipa/skrapa (på land) och samla upp avfallet.
b) Prata med båtfackhandeln vad som krävs för att du skall kunna måla över din gamla färg med en i år
av båtklubben godkänd färg. Det kan handla om försegling, primer eller liknande.

Q: Jag har många lager färg på min båt och vet inte riktigt vilka dessa färger är. Hur ser jag till att min båt
blir giftfri?
A) Du kan ta bort den befintliga färgen på ett kontrollerat sätt så den inte hamnar på marken (resterna
skall sedan slängas som farligt avfall) med hjälp av blästring, slipning eller liknande. Sen behandlar du din
rena båtbotten enligt det som krävs för den färg du väljer att måla med. Det miljöbästa tipset är att du
bara epoxibehandlar och inte målar med någon giftfärg alls och sedan använder skrubbisborsten eller
båttvätt för att hålla ditt skrov rent.

Q: Kan jag slänga mitt färgavfall i de vanliga soporna?
A: Nej, det ska lämnas in på återvinningsstationen.

