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SKOR AV LÄDER ELLER GUMMI
ALLMÄNT
För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER
GEMENSAMT.
Normtabell
Publikationen
gäller
Skor av läder, gummi
eller sammansatta av
läder–gummi

Hantering
och
transport
0

Vårdmarkering
0

Förpackning
Orig:9

Förvaringsmetod
Tluft:9

Vårdintervall

Vårdpersonal

Vårdinstans

Fdm

Fd

12:9

Avgränsningar
Skor som huvudsakligen består av textil, exempelvis filtskor, behandlas inte
här. Sådana skor vårdas som M7782-131102 UNIFORM TEXTIL.
Särskilda riktlinjer
Förpackning
Skor som ska förrådsställas för långtidsförvaring utgörs i huvudsak av nya skor.
Skorna är därför redan förpackade av leverantören i kartong K 2 M, som normalt inte ska brytas.
Om skorna ska packas om är antal skor per kartong beroende på vilken skotyp
det gäller enligt Vikt och Förpackningsuppgift/Intendenturmateriel.
Skulle skorna inte fylla hela kartongen skall tomrummet fyllas ut med lämpligt
material; jämför Uniformspersedlar. Härigenom förhindras att kartongerna skadas vid höjdstapling, vilket i sin tur skulle kunna medföra inbuktning och veck
på tå- och bakkappor.
Beträffande försegling och märkning se Uniformspersedlar.
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Förvaringsmetod och vårdintervall
Två metoder kan tillämpas
1. Skorna förvaras i dynamiskt avfuktad utrymme, tillsyn vart 12:e år
2. Skorna förvaras i ej avfuktad miljö, tillsyn vart 8:e år
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Referenser
För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok,
smörjschema, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.
Referenser Vårdpublikationer
Vårdpublikationer

F-bet/F-ben (länkade)

Läder och skinn

M7782-123301 LÄDER SKINN GEMENS

Gummi

M7782-122001 GUMMI GEMENS

Referenser Övrigt
Övrigt

F-bet/F-ben, etc.
Norm Tv.

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING
Tillsyn
Om skor som är avsedda att långtidsförvaras är nya krävs normalt ingen vårdåtgärd före förvaringen.
Om skorna som skall långtidsförvaras är begagnade skall dessa ha passerat
skoreparationsverkstaden i Långsele/Karlskrona där de genomgår blötläggning,
antimögelbehandling, lästning och insmörjning.
Om skor av läder blivit utsatta för mögelangrepp krävs noggrann rengöring;
särskilt bör sömmarna uppmärksammas. Vidare kan öljetter av metall angripas
av rost och ärg, som i så fall borstas eller putsas bort.
Skor som varit utsatta för mögelangrepp ska smörjas in med lädersmörja vaxfett - före förrådsförvaringen. Om lädret härvid är lätt fuktigt har fettet
lättare att tränga in i porerna. Insmörjningen bör ske i rumstemperatur. Vid
insmörjningen tillses att fettanhopningar inte uppstår i veck, sömmar, under
slejfar o d. Överskott av lädersmörja torkas bort.
I övrigt hänvisas till de allmänna riktlinjerna i M7782-123301 LÄDER SKINN
GEMENS samt M7782-122001 GUMMI GEMENS.
Förrådsställning
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Kartongerna förrådsställs direkt på lastpall enligt Vikt- och Förpackningsuppgift/Intendenturmateriel.
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ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING
Vart 12:e år respektive vart 8:e år
Utför stickprovskontroll enligt M7782-117005 GENOMFÖR STATKTRL
kontrollnivå 3. Utför okulärkontroll av skorna. Skulle det härvid visa sig att
mögelskador, rost- eller ärgskador på öljetter m m uppstått förfars enligt avsnittet FÖRE FÖRVARING. Hela skopartiet ska gås igenom.
Arbetet utförs utomhus.
ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING
Åtgärder i fredstid och vid mobilisering
Utlämning av skor som förrådsställts för långtidsförvaring avses som regel ske
i samband med mobilisering.
Före utlämning i fred bryts originalförpackningarna och kontrolleras att skador
inte uppstått under förrådsförvaringen.
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Skador avhjälps enligt ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING Tillsyn.

