GUIDE TIL RENGØRING AF MATERIALER I
BILLARDKLUBBER
Vi har spurgt producenterne til nogle af de mest anvendte materialer i de danske klubber om råd og
vejledning til, hvordan I Corona forsvarligt skal rengøre jeres udstyr for at stoppe smitte spredningen
samt sikre at udstyret ikke tager skade af eventuelt velmenende rengøring.

Vi forholder os kun til rengøring af udstyr og ikke opholds- og afstands regler i klubberne, da dette vil
komme fra en mere officiel instans når tid er.
Pas på hinanden derude og støt din lokale klub i denne tid.

Sprit af inden du går igang
For en god ordens skyld anbefaler vi at alle spillere spritter deres hænder af ved indgangen til klubben,
således man ikke sætter smitte spor på indendørs arealerne. Er man det mindste syg - så bliv hjemme
for at beskytte dine klubkammerater. Vi har indhentet gode priser på sprit for at sikre at I i klubberne
kan købe alt ét sted - se vores værnemiddelspakker herunder:
Premium Care pakke - spritstander m/ skilt, håndsprit, kridtholder, kridt og kridtsvamp.
Standard Care pakke - håndsprit, kridtholder, kridt og kridtsvamp.

Aramith baller
Rengøres imellem hvert brug af bordet. Rengøring foregår med sprit (min. 65%). Brug ikke blegemiddel
som klorin eller lignende midler. Slut af med at polere ballerne med Aramith Ball Cleaner for at forsegle
og pleje ballerne.
Ligesom hænder kan ballerne tage skade af langvarig / gentagende brug af sprit - så det er vigtigt at
man plejerne ballerne med Ball Cleaner middel.

Simonis klæde
Gælder for alle Simonis klæde typer med uld i - S-300 Rapid, Precishot, S-760, S-860 etc.
Husk at støvsuge jeres borde grundigt og hyppigere når I benytter nedenstående rengøringsmetoder,
da kridtstøv og andet skidt ellers vil kunne samle sig når det bliver vådt.
Dyp en fnugfri klud i sprit (min. 65%, dog max 85-90%) - vrid kluden hårdt, så den kun er lidt fugtig - tør
henover hele klædet. For borde med varme i vil fugten fra klædet hurtigt fordampe. Brug ikke sprit som
har gelé agtig konsistens, da dette kan give skjolder og lave en hinde på klædet. Brug kun vandholdig
sprit.
Ved korrekt behandling tager klædet ikke skade og behandlingen har heller ikke indflydelse på vinkler
eller fart.
I Asien og Sydamerika har man i mange år rengjort klæder med en hårdt opvredet klud uden at det har
nogen form for indflydelse på klædets spille egenskaber.

Syntetiske klæder
Gælder for alle syntetiske klæder som Royal Pro & Buffalo Royal Plus.
Bland Isopropyl (ren alkohol) og vand i blandingsforholdet 50/50.
Hvis du har en sprayflaske kan du med fordel bruge denne til at spraye det ud på klædet.
Klædet må godt blive vådt uden at være gennemvædet. Lad det tørre over et par timer og slut af med
at støvsuge bordet. Syntetiske klæder tager ikke skade af behandlingen og det har ingen indvirkning på
fart, vinkler eller andet.

Lakeret banderamme på billardbord
Lakerede banderammer på jeres billardborde har desværre ikke frygtelig godt af sprit - så brug den
mildeste form for håndsprit og tør med en hårdt opvredet klud på bandespejlet. OBS - kan give hvide
pletter i lakken!!
Sker dette - så kan man forsøge at redde det ved at polere med vaseline, da dette i nogle tilfælde kan
fjerne de hvide pletter der opstår. Det fedtede vaseline kan tøres af med sulfovand når du er færdig.
Bemærk - vi kan på ingen måde garantere at lakken ikke tager skade, så det er på eget ansvar, hvis I
vælger at afspritte en lakeret banderamme / bandespejl.

ANBEFALINGER FOR SPILLERE
Handsker
For de af jer som ikke bruger handsker til at spille med - kunne dette måske være en gylden mulighed
at overveje om ikke man skulle begynde at bruge det. En handske minimerer det smitte spor du sætter
på klæde, baller, banderamme, kø og andre steder i klubben. Da de fleste handsker er lavet af stof skal disse naturligvis vaskes jævnligt eller også skal du sætte handsken i "karantæne" i 48 timer efter
brug inden du skal bruge den igen.
Mest optimalt er det med handsker, hvor der ikke er hul til fingrene.

Rengøring og pleje af din kø
Da du formentlig er den eneste som spiller og rører ved din egen kø - så skal du ikke være så bange,
men det er naturligvis en god idé at tørre denne af efter endt brug med en hårdt opvredet klud og tørre
efter med en tør klud. Husk at tilføre noget pleje til køspidsen bagefter således porerne på træet ikke
står åbent og dermed kan tage imod alt skidt og snavs. Du kan med fordel bruge Longoni Cue
Wax eller Buffalo Wax.
Bruger du salonkøer i klubberne - så husk at afspritte disse godt inden brug.

