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UNIFORMSPERSEDLAR MED PÄLS AV FÅRULL
ALLMÄNT
För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER
GEMENSAMT.
Normtabell
Publikationen
gäller
Uniformspersedlar
med päls av fårull

Hantering
och
transport
0

Vårdmarkering
0

Förpackning

Förvaringsmetod

Orig:9

Kallfd:9

Vårdintervall

Vårdpersonal

Vårdinstans

8

Fdm

Fd

Avgränsningar
Uniformspersedlar med päls av konstfibrer behandlas och vårdas som M7782123001 TEXTILIER GEMENS.
Särskilda riktlinjer
Förpackning
Pälskläder förpackas i standardkartonger - K 1, K 2 M och K 3 - med det antal
i varje kartong som framgår av särskilda tabeller. Kartongerna anskaffas av
FMV.
Storleksmärkta persedlar förpackas med endast en storlek i varje kartong.
Skulle innehållet inte fylla hela kartongen ska tomrummet fyllas ut med lämpligt material, så att kartongerna inte skadas exempelvis vid höjdstapling. Fyllnadsmaterialet får inte vara dammbildande eller på annat sätt skadligt för
innehållet eller av sådan art att brandrisken ökas.
Beträffande försegling och märkning av kartongerna se Uniformspersedlar av
textil.
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Förvaringsmetod
Pälskläder är känsliga för värme. I förråd med oisolerat tak får pälskläder inte
förvaras nära taket. Materielen får inte heller förvaras nära värmekälla.
Temperaturen i förrådet bör inte överstiga 25 ºC.
Pälskläderna får inte heller utsättas för direkt solljus under förrådsförvaring
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Referenser
För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok,
smörjschema, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.
Referenser Vårdpublikationer
Vårdpublikationer
Läder och skinn

F-bet/F-ben (länkade)
M7782-123301 LÄDER SKINN GEMENS

Referenser Övrigt
Övrigt

F-bet/F-ben, etc.
NormTv.

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING
Tillsyn
Pälskläder som ska förrådsställas för långtidsförvaring kan utgöras av såväl nya
som begagnade persedlar. Före förvaringen kontrolleras att pälskläderna är väl
rengjorda och absolut torra.
Rengöringen görs i huvudsak genom borstning och dammsugning av hårsidan.
Köttsidan rengörs enligt anvisningarna för rengöring av Läder och skinn i
M7782-123301 LÄDER SKINN GEMENS. Hett vatten, soda, bensin, tvättnafta, tri och liknande lösningsmedel får inte användas.
Mycket smutsiga persedlar kan dock rengöras med ljumt vatten.
Begagnade persedlar som genomgått kemtvätt malskyddsbehandlas i samband
med kemtvätten.
För tvätt och reparation av pälspersedlar är myndigheterna hänvisade till avtalsbundna tvätterier.
Förrådsställning
Kartongerna förrådsställs direkt på lastpall enligt Vikt- och Förpackningsuppgift/Intendenturmateriel.
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ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING
Vart 8:e år
Utför stickprovskontroll enligt M7782-117005 GENOMFÖR STATKTRL,
kontrollnivå 3. Kontrollera materielen främst beträffande mögel- och insektsskador. Skulle sådana skador påträffas ska samtliga persedlar i förrådet gas igenom.
Vården ska utföras utomhus.
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ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING
Åtgärder i fredstid och vid mobilisering
Före utlämning i fred bryts originalförpackningarna och kontrolleras persedlarna, främst beträffande mögel- och insektsskador.
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Om pälspersedlarna varit förrådsställda lång tid kontrolleras att de inte blivit
uttorkade och sköra eller att pälsverkets hårsida inte släpper; se M7782-123301
LÄDER SKINN GEMENS.

