Guide till rengöring av biljardutrustning
SØREN SØGAARD har tagit fram tips på hur ni kan rengöra er biljardutrustning. Nedan
finner ni en översättning till svenska av dessa tips. Vill ni läsa tipsen på deras hemsida på
danska hittar ni den här. Observera att detta enbart är rekommendationer från en tillverkare.
Nedanstående gäller endast rengöring av utrustning. Läs SBFs Riktlinjer och råd för
biljardspel under Coronapandemin för information om arrangemang av träningar och
tävlingar samt vad du som spelare respektive förening ska tänka på.
--------SØREN SØGAARD har bett tillverkarna till några av de mest använda materialen i Danmark
om råd och vägledning om hur utrusning kan rengöras på rätt sätt för att stoppa spridningen
av Corona.
Aramith Balls
Rengör mellan varje användning av bordet. Rengöring sker med alkohol (min. 65%). Använd
inte blekmedel såsom klor eller liknande medel. Polera bollarna med Aramith Ball Cleaner
för att ta hand om bollarna. Bollarna kan skadas genom långvarig / repetitiv användning av
alkohol - så det är viktigt att ta hand om bollarna med bollrengöringsmedel.
Simonis-duk
Gäller alla Simonis-dukstyper med ull i - S-300 Rapid, Precishot, S-760, S-860 etc.
Kom ihåg att dammsuga dina bord ordentligt och oftare när du använder följande
rengöringsmetoder, eftersom kritstoft och annan smuts annars kan samlas upp när det blir
vått.
Doppa en luddfri trasa i alkohol (min. 65%, men max 85-90%) - vrid ur trasan ordentligt så
att den bara är lite fuktig - torka hela bordet. Fukten förångas fort för bord som har värme.
Använd inte alkohol som har en geléliknande struktur eftersom det kan orsaka en hinna på
duken. Använd endast vattenhaltig alkohol.
Vid korrekt rengöring skadas inte tyget och behandlingen påverkar inte vinklar eller
hastighet. I Asien och Sydamerika har tygdukar med hårt vävd duk under många år rengjorts
utan att påverka dukens spelegenskaper.
Syntetiska dukar
Gäller alla syntetiska dukar som Royal Pro & Buffalo Royal Plus.
Blanda isopropyl (ren alkohol) och vatten med fördelningen 50/50. Använd med fördel en
sprayflaska för att spraya ut blandningen på duken. Duken ska bli våt men inte blötläggas.
Låt duken torka i några timmar och avsluta med att dammsuga bordet. Syntetiska dukar tar
inte skada av behandlingen och det påverkar inte hastighet, vinklar eller något annat.
Lackade ramar på biljardbord
Lackade ramar på biljardbord mår tyvärr inte så bra av att rengöras med sprit. Använd den
mildaste typen av handsprit och torka med en hårt urvriden trasa. Observera att det kan ge
vita fläckar i lacken.

Om lacken blir fläckig kan du försöka rädda den genom att polera med vaselin, eftersom det
ibland kan ta bort de vita fläckarna som uppkommer. Den feta vaselinen kan sedan torkas
bort med såpvatten när du är klar.
Observera - vi kan inte på något sätt garantera att lacken inte skadas, så det är ditt eget
ansvar om du väljer att sprita en lackad ram.
Rengöring och vård av din kö
Eftersom du förmodligen är den enda som spelar och vidrör din egen kö - var inte rädd, men
naturligtvis är det en bra idé att torka av den efter att ha använt den med en hård stickad
trasa och torka med en torr trasa. Alternativt kan du också använda våtservetter för
biljardköer, som innehåller mild desinfektion. Kom ihåg att vara extra försiktig med
köspetsen, så att inte träets porer öppnas. Du kan med fördel använda vax för biljardköer.
Om du använder hallens köer kom ihåg att sprita av dessa ordentligt innan användning.
Observera! Eftersom vi inte tidigare har befunnit oss i en Corona-situation är
ovanstående råd endast rekommendationer från tillverkarna. Vi kan inte hållas
ansvariga för eventuella misstag med rådgivningen.

