Dobry stan sprz?tu nurkowego – P?ukanie i
czyszczenie sprz?tu nurkowego
Konserwacja, czyli „proces utrzymywania czego? w dobrym stanie”, jest wa?na nie tylko dlatego,
aby nie straci? gwarancji, ale mo?e przed?u?y? ?ywotno?? Twojego sprz?tu nurkowego, a nawet
utrzyma? Ci? przy ?yciu.

Kim s? nasi wrogowie?
Twoimi najwi?kszymi wrogami s? s?ona woda i s?o?ce.
Sól jest rozpuszczona w wodzie morskiej i od momentu, kiedy woda zaczyna parowa?, formuj? si?
kryszta?ki soli. Mog? one powodowa? zacinanie si? zamków, przeciekanie lub zablokowanie
zaworów, wzbudzenie automatu i blokowanie si? przycisków w pozycji otwartej.

Kim s? nasi przyjaciele?
Serwisant i s?odka woda! Magicznym s?owem jest p?ukanie. Wyp?ucz wszystko w s?odkiej
wodzie po ka?dym nurkowaniu. Paradoksalnie nurkowanie w basenie lub w zbiorniku
s?odkowodnym nie zwalnia Ci? od wyczyszczenia i umycia Twojego sprz?tu. Chlor w basenie
oraz brud i bakterie w s?odkiej wodzie musz? równie? zosta? usuni?te.

Ogólne zalecenia odno?nie p?ukania sprz?tu
Postaraj si?, aby czas mi?dzy nurkowaniem a p?ukaniem sprz?tu by? jak najkrótszy, aby zapobiec
formowaniu si? kryszta?ków soli. Wykorzystaj ch?odn? wod?, a nie zimn?, poniewa? lepiej
rozpuszcza kryszta?ki, które ju? zd??y?y si? wykszta?ci?.
W niektórych centrach nurkowych w?? do mycia sprz?tu nie jest dost?pny, ale mo?esz w?o?y?
elementy sprz?tu do zbiorników ze „s?odk?” wod? i zostawi? je na jaki? czas, aby wyp?uka? sól.
Jednak trzeba zada? sobie pytanie: gdzie rozpuszcza si? ta sól? W zbiorniku! W wi?kszo?ci
centrów nurkowych woda jest zmieniana bardzo cz?sto, ale je?li z tego samego zbiornika korzysta
du?a liczba nurków, p?ukanie jest mniej efektywne, ni? u?ycie w??a lub prysznica. Aby
zmniejszy? problem, w niektórych centrach ustawia si? oddzielne zbiorniki do p?ukania
automatów, komputerów i sprz?tu fotograficznego, poniewa? te elementy s? najbardziej wra?liwe
na sól.
Nie zanurzaj sprz?tu lub nie p?ucz go tylko przez kilka sekund: aby usun?? sól lub brud ze
sprz?tu, potrzebujesz troch? czasu.
Nie mo?emy nic zrobi?, aby zapobiec formowaniu si? kryszta?ków soli, ale mo?emy zapobiec ich
narastaniu. Wystawianie sprz?tu na s?o?ce (suszenie go po nurkowaniu) sprawia, ?e kryszta?ki
rosn? szybciej, a bezpo?redni kontakt ze ?wiat?em s?onecznym w ka?dym przypadku skraca
?ywot Twojego sprz?tu. Woda s?ona, s?odka, basenowa a nawet woda, w której p?uczesz sprz?t
mog? równie? spowodowa? odk?adanie si? wapnia.
Skafandry nurkowe i p?etwy potrzebuj? mniej piel?gnacji, ale woda dop?ywa wsz?dzie, dlatego
pami?taj, ?e ka?dy element sprz?tu posiadaj?cy wy??obienia, zachodz?ce na siebie cz??ci (takie
jak tulejki ochronne na w??e), zawory, przyciski, po??czenia i ruchome cz??ci jest nara?ony na
odk?adanie si? w nim soli i wapnia oraz na zwi?zane z tym ryzyko awarii, przecieku i skrócenia
okresu u?ytkowania.
Nie mo?na zapomnie? o BCD, a zw?aszcza o wewn?trznym worku. Woda mo?e wp?yn?? do
?rodka, a wilgo?, bakterie i ciep?o to doskona?a mieszanina do hodowli grzybów. Dodatkowo
kryszta?ki soli wewn?trz BCD mog? zniszczy? sam worek, dlatego nale?y p?uka? równie?
wn?trze kamizelki.
Po?wi?? czas, aby dok?adnie wyp?uka? komputer nurkowy i utrzymuj metalowe styki w czysto?ci
w celu unikni?cia korozji.
Automat oddechowy wymaga specjalnej piel?gnacji. Jest w nim kilka cz??ci, w których mog? si?
odk?ada? kryszta?ki soli, dlatego dok?adnie go wyp?ucz uwa?aj?c na to, aby woda nie dosta?a
si? do pierwszego stopnia. W?ó? automat do wody lub wyp?ucz go po na?o?eniu nasadek
ochronnych i nie wciskaj przycisku bypass, je?eli automat jest zanurzony, ale nie jest pod
ci?nieniem. Podczas mycia zaleca si? przekr?canie wszystkich ruchomych cz??ci (takich jak
pokr?t?o do regulacji oporów oddechowych) oraz zdj?cie tulejek ochronnych na w??ach, aby
upewni? si?, ?e ca?a sól zosta?a usuni?ta.
Wa?na uwaga na koniec: sprz?t nurkowy nie lubi alkoholu, olejów, benzyny i rozpuszczalników
chemicznych, poniewa? mog? one degradowa? materia?. Unika? kontaktu z tymi chemikaliami!

?rodki dezynfekuj?ce i czyszcz?ce
Pranie sprz?tu nurkowego w pralce nie jest zalecane, podobnie jak u?ywanie silnych ?rodków
pior?cych. ?agodne ?rodki czyszcz?ce lub specjalne produkty, takie jak roztwory antyzapachowe
lub szampony do skafandrów nurkowych usuwaj? brud, zabijaj? bakterie i odpowiednio
neutralizuj? przykry zapach neoprenu. U?ywaj?c danego ?rodka zawsze stosuj si? do instrukcji
producenta.
?rodki dezynfekuj?ce (je?li nie s? zawarte w ?rodku czyszcz?cym) s? zalecane zw?aszcza do
mycia BCD i wszystkich elementów sprz?tu, które maj? kontakt z twarz? i ustami: automatu
oddechowego, fajki, maski. W wi?kszo?ci zbiorników wodnych, w których nurkujemy – oceany,
jeziora, ?ród?a s?odkowodne, a nawet baseny – znajduj? si? bakterie. Pami?taj o tym, je?li wiele
razy powtarzasz oczyszczanie lub zdejmowanie i zak?adanie maski. Zapobieganie parowaniu
maski poprzez plucie do niej równie? przyczynia si? do wzrostu populacji bakterii.
Do czyszczenia wewn?trznego worka BCD wykorzystaj specjalny lub ?agodny ?rodek
czyszcz?cy/dezynfekuj?cy. Wpu?? wod? z roztworem tego ?rodka do BCD przez inflator. Po
umyciu wyp?ucz wn?trze BCD s?odk? wod?, nape?nij kamizelk? powietrzem i wypu?? resztki
wody z inflatora.
Aby dowiedzie? si? wi?cej na temat sprz?tu nurkowego i mikroorganizmów, przeczytaj nasz
artyku? Zarazkofobia.

A co z suwakami?
Skafandry nurkowe, buty a nawet torby na sprz?t s? wyposa?one w suwaki, które po pewnym
czasie przestan? p?ynnie dzia?a?, je?eli nie b?d? odpowiednio konserwowane. Powodem mo?e

by? odk?adanie si? soli, wapnia, piasku lub brudu i doprowadzi to w ko?cu do zepsucia zamka.
Pierwsz? rzecz?, któr? nale?y zrobi? to umy? suwak s?odk? wod?, nast?pnie mo?esz u?y?
szczoteczki do z?bów, aby usun?? piasek lub brud. Na rynku dost?pne s? specjalne produkty (z
wbudowan? szczoteczk?) do czyszczenia i smarowania suwaków.
Zamki do suchego skafandra s? delikatne i drogie, dlatego trzeba si? z nimi obchodzi? z du??
ostro?no?ci?. Z tego powodu zaleca si? u?ywanie wosku lub olejku do suwaków, aby ca?y czas
by?y nasmarowane. Kiedy zamek jest suchy, mo?na poczu?, ?e stawia wi?kszy opór i je?eli
trzeba u?y? du?o si?y, aby go otworzy? lub zamkn??, jest to wyra?ny znak, ?e konserwacja nie
zosta?a przeprowadzona nale?ycie.

O czym cz?sto zapominamy
Cz?sto zapominamy o wszystkich przedmiotach, które zazwyczaj chowamy do kieszeni BCD lub
suchego skafandra, butlach oraz o tym, co znajduje si? w kieszonkach lub jest zrolowane (np.
retraktory lub bojki DSMB). Przedmioty, które s? zwini?te nale?y rozwin?? podczas mycia, a w
przypadku bojki SMB trzeba pami?ta? równie? o wyp?ukaniu wn?trza i zaworów upustowych.
Nale?y zwróci? szczególn? uwag? na stop? do butli nurkowej, poniewa? s?ona woda pozostaje
mi?dzy stop? a butl?, co prowadzi do korozji.
Po wyp?ukaniu i wyczyszczeniu sprz?tu, musimy go wysuszy? i od?o?y? do przechowania. O
tym b?dziemy pisa? w nast?pnym artykule.

