
Bli kjent med våtdrakten din!

For å få på seg drakten på enklest mulig måte bruker man enkelt og greit varmt

såpevann. Bruk helst en mild såpe (intimsåpe e.l.) eller påførigsmiddelet Slippy, slik at du

skåner huden. Hell det varme såpevannet først i underdelen av drakten og fordel rundt slik

at hele innsiden av drakten er dekket av såpe. Ta på deg underdelen og gjenta med

overdelen. Unngå babyolje o.l ettersom dette løser opp neoprenet i drakten og dermed

reduserer draktens levetid. Det kan også være en fordel å ta litt såpevann over hodet

ettersom håret skaper motstand når man skal ta drakten over hodet.

Når du skal ut på tur er det lurt å ha med en termos med varmt/lunkent vann blandet med

såpe. Etter bruk er det viktig å skylle drakten godt. Blir drakten liggende over tid med

saltvann dannes det små krystaller av saltet som tærer på drakten og reduserer levetiden.

Skyll først utsiden av drakten før du vrenger den og skyller innsiden. La drakten tørke med

innsiden ut. Unngå tørking i solen. Dersom man ikke har ferskvann tilgjengelig for skylling

bør drakten oppbevares våt i en vanntett bag frem til man har ferskvann tilgjengelig.

VIKTIG INFORMASJON PÅ BAKSIDEN



Unngå skader på drakten for å kunne benytte vår utstyrsgaranti

Vi lar alle våre kunder prøve alt av utstyr hjemme i dusjen, før man bestemmer seg og tar med

utstyret i sjøen. Slik kan man sjekke at størrelse på drakt, sokker, hansker og svømmeføtter er riktig.

For å kunne benytte denne garantien må det ikke komme skader på utstyret. Les derfor

informasjonen på andre siden av dette arket nøye før du tar på deg drakten.

Den vanligste skaden på nye våtdrakter er kutt i neoprenet på innsiden av drakten, forårsaket av

skarpe negler og for hard behandling når du tar drakten av og på. Det unngår du ved å være

bevisst på hvordan du tar av og på drakten. Bruk godt med vann og en hudvennlig såpe. Dersom det

er første gang du skal ha på deg en slik våtdrakt kan du bruke litt ekstra såpe.

Ved å prøve utstyret i dusjen først, risikerer man vanligvis ikke skader og slitasje. Dersom noe av

utstyret eller varene ikke passer, eller ikke lever opp til forventningene, kan du bytte eller returnere

varene innen 30 dager fra levering.

Varer som er tatt i bruk kan ikke returneres, såfremt det ikke er en mangel på produktet. Vi kan

likevel hjelpe til med modifikasjon og tilpasninger av utstyr etter behov.

Dersom du er uheldig og får en skade på drakten under prøving kan du likevel bytte den inn dersom

den ikke passer, men da mot et mellomlegg som kompenserer for skaden på drakten som ikke

lenger kan selges som en ny drakt. Normalt ligger pris for skade på 500kr. Små skader kan også

enkelt limes med neoprenlim du får kjøpt på frivannsliv.no


