Er jeres luger
vandtætte?
Husk og kast et kritisk blik på alle
lukkeanordninger og pakninger. Her
er et par gode små tips til, hvordan
du sikrer at lugerne i jeres både er
vandtætte

Det anbefales at man i de enkelte klubber gennemgår
materiellet og sikrer sig, at lukkeanordninger
fungerer efter hensigten og at luger som bør være
vandtætte er forsynet med pakninger

En holdbar løsning
Luger til for-og agterrum bør altid være
forsynet med beslag, der sikrer at luger
forbliver i lukket stand, også under en
kæntring. Tjek beslaget. Holder det?

Lukkebeslag på en GRP båd fra
Baumgarten Bootsbau. Robust
og funktionelt.

Forluge i en Axel Svensson GRP
båd. Man kan diskutere om lukkesystemet er hensigtsmæssigt. Det virker dog under en
kæntringsøvelse. Dog kun med
relativt nye gummisnore.

Typisk lukkeanordning for en
luge der lægges på. Skruen der
holder forvrideren har en
tendens til at blive løs, således
at forvrider let kan forskubbes.
Husk derfor at efterspænde
skrue således at forvrider
sidder sikkert i lukket position.
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Sådan gør du en
luge der lægges på
vandtæt
Forreste luge er normalt en luge, der
lægges på. Denne type af luge er nem at
gøre vandtæt ved at lægge en
gummipakning i kanten af lugen.

Forluge til en Hundestedbåd.
Lugen er modificeret til at
kunne huse en fladpakning der
passer til lugekarmen.
Lugen er nu vandtæt.

Billede viser lugen ovenfor hvor
det ved hjælp af termokit kontrolleres hvor meget underlag
for pakning, der skal monteres
for at lugen kan lukkes vandtæt.

Luge med pakning som er
vandtætpå trods af diverse
nødudbedringer. Gaffatape kan
bruges til meget!

Forluge til en Hundestedbåd
med en fin pakning. Lugen er
dog ikke vandtæt, da pakningen
ikke er placeret således at den
har kontakt med lugekarmen.
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Luge hvor pakningen mangler.
Lugen er derfor ikke tæt.

Både fra Baumgarten Bootsbau
har dejlige store luger, men de
er ikke vandtætte da der
normalt ingen pakning er
mellem luge og lugekarm.
Lækker uforholdsmæssigt
meget vand ind ved en kæntring
på grund af størrelsen på lugen.

Det er helt ligetil at montere en
gummipakning på bagsiden af
lugen.
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Sådan kan du
gøre en skydeluge
vandtæt
Agter lugen kan ofte være en
skydeluge, der ikke umiddelbart er
vandtæt.
Men hvad gør man så?
Skydelugen kan dog med nemme
konstruktive ændringer gøres vandtæt.
Som en nødløsning kan Gaffatape også
være af værdi.

Agterluge til en Hundestedbåd.
Lugen er en skydeluge som ikke
som udgangspunkt er vandtæt.
Lugen kan dog i en nødsituation
gøres vandtæt ved at bruge
Gaffatape rundt langs kanterne.
Overfald for lukning er sikret
med en karabinhage fastgjort i
båden.

Agterluge til en Hundestedbåd.
Efterfølgende billeder viser alle
samme luge og hvordan den kan
modificeres således at den bliver
vandtæt.

Agterluge hvor der er monteret
en liste rundt langs kanten som
anlæg for en ekstra luge med
pakning.
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Agterluge visende bagside af
ekstra luge medpakning.

Agterluge med ekstra luge i
lugeåbningen. Ekstra lugen
holdes på plads af overlugen når
denne er lukket. Trykkes ekstra
meget ned i pakning, når der
kommer vandtryk på lugen ved
en kæntring
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