Rullapurjeiden
käsittely ja hoito
Rullagenuatkin vaativat hoitoa ja oikeaa käsittelyä. Purjeestasi on sinulle hyötyä ja
iloa pitkään, kun otat huomioon seuraavat seikat purjeen käsittelyssä.

1. Purjeen rullaaminen
Älä rullaa purjetta liian tiukalle säilytyksen ajaksi, koska
se voi aiheuttaa pysyviä ryppyja kankaaseen. Päästä
purje
lepattamaan mahdollisimman lyhyeksi aikaa ja estä skuutilla purjeen kulman rajuja liikkeitä.

2. Säilyttäminen rullattuna
Purje on aina suojattava UV-säteilyltä. Purjeeseen
kiinnitettu UVsuojakangas ajaa asian. Pitkäaikaiseen
säilytykseen suosittelemme genuasukkaa. Se suojaa
purjetta myös ilmansaasteilta. Kuivaa purjee ennen
pitkäaikaista säitytysjaksoa, jotta hometta ei pääse syntymään purjeen sisälle. Vältä kuitenkin purjeen lepattamista.

3. Talvisäilytys
Anna purjeen kuivua kunnolla. Laskosta purje löyhästi
levein laskoksin. Alä runno purjetta liian pieneen tilaan.
Pidä huoli siitä, että purjetta ei säilytetä paikoissa, joissa
sen päällä istutaan tai kävellään. Säilytyspaikan ei tarvitse olla lämmin, mutta sen tulee olla kuiva ja siellä on
syytä olla hyvä ilmastointi homehtumisen estämiseksi.

4. Suojaa purje
Ennen kuin nostat purjeen ensi kertaa, tarkasta veneestä, rikistä kohdat, jotka voivat osua purjeeseen ja
aiheuttaa kulumia.

Teräviä kohteita ovat esim. saalinkien päät, spinnuhelat,
kaiteet ym. Nämä on syytä esim. teipata piiloon.

5. Purjeen nostin
Nostimen kireydellä säädät purjeen muotoa. Mitä
kireämpi nostin, sitä edemmäksi muoto siirtyy purjeessa. Kireä etuliikki vähentää myös poikittaisryppyjä, joita
ilmaantuu varsinkin reivattaessa. Etuliikin jännitystä on
syytä vähentää, kun ei purjehdita, sillä muuten kangas
saattaa venyä ja purjeen muoto kärsiä.

6. Reivaaminen
Muista siirtää jaluspistettä eteenpäin kuin reivaat rullagenuaa. Muuten purjeen huippu ei pysy vedossa vaan
lepattaa itsensä rikki yllättävän lyhyessä ajassa. Varmista, että leismojen snörppinarut ovat kunnolla kiinni
lukoissan ja riittävän kireällä.

7. Purjeen käyttö
Purje kannattaa “sisäänajaa”. Se tarkoittaa sitä, että
purjetta käytetään muutaman tunnin ajan kevyehköissä
tuulissa so. 4 m/s. Tänä aikana kankaat ja saumat rasittuvat tasapuolisesti ja asettu kohdalleen. Purjeen muoto
säilyy pidempään hyvänä. Noudata purjeelle annettua
tuulirajoitusta so. pienennä purjetta, kun tuuliraja saavutetaan. Vendoissa vältä purjeen painumista saalinkeja
vasten päästämällä skuutti ajoissa.
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8. Korjaukset

10. Lopuksi

Tarkasta purje riittävän usein kulneiden saumojen varalta. Vauriot kankaassa, saumoissa ja liesmoissa huomaa
parhaiten silloin, kun purje on vedossa. Sama rutiini
kannattaa tehdä myös muille purjeille. Korjaa vauriot
liimakankaalla (lankaa ja neulaa voi myös käyttää) ja jos
vaurio on merkittävä, toimita purje ensi tilassa ompelimoon korjattavaksi. Purjeteippi eli insignia kuuluu
jokaisen purjeveneen “ensiapupakkaukseen”: sitä voit
ostaa purjeompelijaltasi.

Noudattamalla näitä ohjeita, arvokkaat purjeesi säilyvät
käyttökelpoisina pitkään. Purjeiden huoltoa ja korjauksia koskevissa asioissa älä epäröi ottaa yhteyttä asiantuntevaan purjeompelijaan. Annamme mielellämme
neuvoja esim. oikean ensiavun antamiseksi purjeille
sekä arvioita tarvittavista jatkotoimenpiteistä.
WB-Sails, 09-621 5055.

9. Pesu ja puhdistaminen, home
Suolavesi on purjekankaiden vihollinen. Suola ylläpitää
kosteutta ja kiteet rikkovat kankaan rakennetta. Purjeet
kannattaa säännöllisin väliajoin huuhdella makealla
vedellä, vähintään kerran kesässä. Rasva- yms tahrat
poistetaan käyttäen mietoa pesuainetta tai liuotinta
(asetoni) ja pehmeää harjaa vain tarpeelisella alueella.
Laminoitujen kankaiden Mylar-kalvo estää kankaan
“hengittämisen” ja kosteutta saattaa kertyä rullatun
purjeen sisään. Lämmin ja kostea ympäristö on otollinen homesienen kasvulle. Vaikka purjekankaat on
homekäsitelty, näissä oloissa ei kokonaan voida välttyä
homeen esiintymiseltä.
Homeeseen puree periaatteessa mikä tahansa happo
(mm. piimä), mutta parhaan tuloksen saat sekoittamalla
Kloritea veteen siten, että muodostuu n. 2%:n klooriliuos. Levitä tai ruiskuta liuosta esim. kukkien kastelupullolla homehtuneille alueille ja anna vaikutta pari tuntia.
Tee työ ulkosalla tai huolehdi hyvästä tuuletuksesta.
Huuhdo purje parin tunnin kuluttua käyttäen runsaastimakeaa vettä. Kuivunut homekasvusto (tummat/harmaat täplät) lähtevät kevyesti harjaamalla karkeaokolla
harjalla. Uusi käsittely tarvittaessa.
Huomio! Älä käytä klooria Nylon spinaakkereihin Kevlarpurjeisiin: ne eivät siedä happoja vaan kirjaimellisesti
liukenevat klooriin.
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