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SOVSÄCKAR
ALLMÄNT
För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER
GEMENSAMT.
Normtabell
Publikationen
gäller
Sovsäckar av textilier
med inslag av andra
materiel

Hantering
och
transport
0

Vårdmarkering
0

Förpackning
9

Förvaringsmetod

Vårdintervall

Vårdpersonal

Vårdinstans

Kallfd

8

Fdm

Fd

Särskilda riktlinjer
Förpackning
Sovsäckar förpackas i standardkartonger, som klistras igen. Antal sovsäckar i
varje kartong liksom emballagets märkning framgår av särskilda riktlinjer
(Vikts- och förpackningsuppgifter intendenturmateriel).
Teknisk orientering
Sovsäckarna är i huvudsak tillverkade av väv, såsom vindpoplin, kambrik,
domestik, smärting och lakansväv, polyamid samt fyllnadsmaterial, såsom
akryl, dun, kapok, småfjäder, polyester eller fibervadd. Sovsäckarna är försedda
med blixtlås eller kardborrband samt fodral av vävburen plast. Väv och
fyllnadsmaterial är ömtåliga för fukt och nötning mot skarpa kanter. Mögel- och
rötskador gör materialet sprött och är svåra att avlägsna och kan dessutom förstöra materialet.
Referenser
För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok,
smörjschema, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.
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Referenser Vårdpublikationer
Vårdpublikationer
Textilier

F-bet/F-ben (länkade)
M7782-123001 TEXTILIER GEMENS
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Referenser Övrigt
Övrigt

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

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING
Tillsyn och förrådsställning
Innan sovsäckarna tas in i förvaringsutrymmet för förrådsställning skall de vara
torra och rena samt utan skador.
Frusen materiel
Fuktighet i materielen kan ha frusit till is. Vid påfrestning, böjning e d bryts
fibrerna lätt av och materielen kan få bestående skador.
•

Hantera frusen materiel med försiktighet, så att den inte brister.

•

Tina upp materielen före annan vårdåtgärd genom att hänga upp eller
breda ut den så att den tinar upp, även i veck, hålrum o d.

Våt materiel
Våta sovsäckar torkas och borstas rena in- och utvändigt.
Smutsig materiel
Sovsäckar borstas in- och utvändigt om de är nedsmutsade med lera och stoft,
som i torrt tillstånd lätt kan avlägsnas. Borstning får inte utföras alltför kraftigt,
så att skador i väv och sömmar kan uppstå. I samband med rengöring skall
sovsäckarna vädras.
Använda sovsäckar skickas till tvättinrättning.
ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING
Tillsyn
Vart 8:e år
Kontrollera materielen stickprovsvis enligt M7782-117005 GENOMFÖR
STATKTRL, kontrollnivå 3 främst i fråga om mögel och insektsskador.
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Skulle skador påträffas skall samtliga sovsäckar i förrådet gås igenom.
Vården skall utföras utomhus.
ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING
Åtgärder i fredstid och vid mobilisering
Ingen central riktlinje.

