Potáp??ská výbava a zdraví. Oplachování a
?išt?ní potáp??ského vybavení
Údržba, neboli „proces udržování n??eho v dobrém stavu“, není nutná jen kv?li tomu, aby z?stala
v platnosti záruka, ale m?že prodloužit životnost vaší potáp??ské výbavy, nebo vám dokonce
zachránit život.

Kdo jsou nep?átelé výbavy?
Dva nejv?tší nep?átelé naší potáp??ské výbavy jsou slaná voda a slunce.
V mo?ské je rozpušt?na s?l a od okamžiku, kdy se za?ne voda vypa?ovat, za?nou se tvo?it solné
krystalky, které mohou zp?sobovat ucpávání zip?, sáknutí nebo zasekávání ventil?,
nekontrolované protékání regulátor? a setrvávání r?zných tla?ítek v poloze „otev?eno“.

A kdo jsou naši p?átelé?
Údržbá?ský technik a ?istá neslaná voda! Ono kouzelné sl?vko zní oplachování. Oplachujte
?istou vodou doslova všechno, a po každém ponoru. I když se budete potáp?t v bazénu, ani to
vás nezbaví povinnosti vy?istit a vyprat své vybavení. Chlór (ve vod? v bazénu), r?zné ne?istoty a
baktérie (i v neslané vod?) se musí odstra?ovat taktéž.

Obecn? platné principy oplachování
Snažte co nejvíce zkrátit ?as mezi ponorem a oplachováním, tím se p?edchází tvorb? solných
krystalk?. Používejte rad?ji vlažnou vodu namísto studené, v takovém p?ípad? se lépe
rozpoušt?jí krystalky, které se již mohly vytvo?it.
V n?kterých potáp??ských st?ediscích není p?ístup k hadici s vodou pro opláchnutí výbavy, ale
všude je n?jaká nádoba nebo vana s ?istou vodou a do ní se dá výbava pono?it tak, aby se z ní
b?hem ur?ité doby s?l vyplavila. Kam ta voda odejde? P?ímo do nádoby ?i vany! V?tšina
potáp??ských st?edisek vym??uje vodu dost ?asto, ale když stejné nádoby používá hodn?
potáp??? zárove?, je oplachování mén? ú?inné než hadicí nebo pod sprchou. Aby se tento
problém pon?kud zmírnil, nabízejí n?která st?ediska odd?lené nádoby pro regulátory, po?íta?e a
fotografické p?ístroje, protože tyto sou?ásti výbavy jsou citliv?jší.
Nepono?ujte a neoplachujte své v?ci jen n?kolik vte?in: k odstran?ní soli a ne?istot z výbavy je
zapot?ebí ur?itého ?asu.
Tvorb? krystalk? se nem?žeme nijak vyhnout, m?žeme však zabránit jejich nar?stání a hromad?ní
se. Na slunci (p?i sušení výbavy po ponoru) se krystalky tvo?í rychleji, navíc platí, že p?ímé
p?sobení slunce životnost výbavy významn? zkracuje. Voda slaná, neslaná, z bazénu, ale i voda,
kterou používáte k opláchnutí a k omytí výbavy m?že také podporovat usazování vápníku.
Potáp??ské obleky a ploutve vyžadují menší pé?i, nicmén? voda se dostane doslova všude, takže
m?jte na pam?ti, že každý kus výbavy s n?jakými drážkami a žlábky a/nebo r?zné p?ekryvné
sou?ásti jako nap?. krytky hadic, ventil?, tla?ítek, spojek, ale i jiné pohyblivé ?ásti výbavy jsou
náchylné k tvorb? krystalk? a k usazování vápníku, což m?že mít za následek špatnou funkci,
net?snost a sáknutí, nebo (jen) zkrácení životnosti.
Rovn?ž je nutné v?novat se BCD (za?ízení pro ovládání vztlaku), hlavn? vnit?nímu vaku. Do n?j
se m?že voda dostat také (a skute?n? se tak d?je!) a vlhkost, baktérie a teplo vytvá?í ideální sm?s
pro r?st plísní. Krystalky soli mohou vak poškodit, proto je nutné tuto vnit?ní ?ást BBCD rovn?ž
vyplachovat.
V?nujte ?as i opláchnutí potáp??ského po?íta?e a udržujte v ?istot? všechny kovové kontakty,
abyste se vyhnuli korozi.
Zvláštní pé?i vyžadují regulátory. Mají n?kolik sou?ástí, kde se m?že usazovat s?l, proto je
vyplachujte velice d?kladn?, abyste zabránili možnému vstupu vody do prvního stupn?. Pono?te je
nebo je opláchn?te s nasazenými ochrannými krytkami a netla?te na pro?iš?ovací tla?ítko, když je
pono?ené a není pod tlakem. B?hem procesu ?išt?ní se doporu?uje proto?it všechny pohyblivé
?ásti – nap?. regulátory pr?toku vzduchu – a snížit chráni?e hadice tak, aby se zajistilo odstran?ní
veškeré soli.
V neposlední ?ad? je t?eba zmínit, že potáp??ská výbava nemá ráda alkohol, benzín a veškerá
chemická rozpoušt?dla, nebo? všechny tyto látky poškozují materiály, na které p?sobí. Kontaktu s
t?mito chemikáliemi se vyhn?te!

Dezinfekce a ?isticí prost?edky
Praní potáp??ské výbavy v pra?ce se nedoporu?uje. Rovn?ž se nemají používat silné prací
prost?edky. Mírné ?isticí prost?edky nebo speciální výrobky, jakými jsou nap?. roztoky proti
zápachu nebo šampón pro neoprénové obleky, odstraní ne?istoty, zabijí baktérie a vhodným
zp?sobem zbaví neoprén zápachu. P?ed použitím se však vždy d?kladn? seznamte s návodem
od výrobce.
Dezinfek?ní prost?edky – jestliže již nejsou sou?ástí ?isticího prost?edku – se doporu?ují,
obzvlášt? pro BCD a pro všechny sou?ásti výbavy, které p?icházejí do kontaktu s obli?ejem a s
ústy, nap?. regulátory a masky pro šnorchlování. V?tšina vod, do kterých se potápíme, a? již je to
v oceánech, jezerech, sladkovodních tocích, nebo dokonce i v bazénech, obsahuje baktérie.
Nezapome?te na to p?i opakovaném ?išt?ní masky a/nebo p?i jejím odstra?ování, ale i p?i
vým?n?. Nár?st množství baktérií podporuje i plivnutí kv?li odmlžení masky.
K vy?išt?ní/dezinfekci vnit?ního vaku BCD používejte n?jaký speciální nebo mírný ?isticí
prost?edek. Do BCD dopravte vodu a ?isticí prost?edek hadi?kou hustilky. Jakmile bude vnit?ek
vy?išt?n, vypláchn?te jej ?istou vodou, nafoukn?te a z hadi?ky hustilky odstra?te zbývající vodu.
Více podrobn?jších informací o potáp??ské výbav? a mikrobech se také dozvíte v našem Máte
strach z bakterií?.

A co zipy?
Potáp??ské obleky, boty a dokonce i potáp??ské vaky mají zipy, které, když se neudržují správn?,
p?estanou ?asem „jezdit“ hladce. M?že to být zp?sobeno solnými a vápenitými usazeninami,
pískem a/nebo jinou ne?istotou, což nakonec vede k poškození nebo úplnému zni?ení zipu. Proto

je zásadn? d?ležité ?istit zipy ?istou vodou. K odstran?ní písku a jiných ne?istot se používá
vy?azený zubní kartá?ek.
Existují i výrobky, s kterými se dodává speciální kartá?ek na ?išt?ní a promazání zip?. U suchých
oblek? jsou zipy k?ehké (a zárove? drahé), proto se jim musí v?novat zvláštní pé?e. Pro tyto ú?ely
se doporu?uje používat speciální vosk nebo olej, aby zip z?stával trvale dob?e promazaný. Když
zip vyschne, klade v?tší odpor a nutnost použít velkou sílu p?i jeho otvírání nebo zatahování je
jasným signálem nesprávn? provád?né údržby.

Na co se ?asto zapomíná
?asto se zapomíná na vše, co se nosí v n?jakých obalech nebo vacích (nap?. BCD, suché obleky,
navíje?e, povrchové bójky), ale týká se to i lahví. Srolované sou?ásti se p?i mytí musí rozvinout,
oplachuje se vnit?ní strana bójek i pojistný ventil. Speciální pé?i vyžadují ochranné kryty ventilové
?ásti lahve, protože mezi krytem a lahví z?stává zachycená slaná voda, což vede ke korozi.
Jakmile svou výbavu opláchneme a o?istíme, musíme ji také vysušit a uskladnit. Tím se budeme
zabývat v našem dalším ?lánku.

