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Mounting
The small boat is delivered fully assembled and requires no 
extra mounting.

Material
• Solid boards made of recycled plastics (PE) coloured     

throughout (beige, green, brown)
• Stainless steel screws (6 and 8 mm)
• Yellow and red plastic sheets (PE), 12,5 mm thickness

Maintenance
The small boat contains no moving parts. The plastic material 
requires very little maintenance, that is cleaning with soapy 
water and a sponge or soft brush and rinsing with water to 
remove dirt and soap. As the materials’ water absorption is 
less than 0.29%, it will not get stained by oil, grease or other 
products. Moss and algae will not adhere easily and can 
easily be removed. Cleaning with high-pressure (max. 100 
bar) is possible but not recommended and mostly even not 
necessary. Spray with a fan-shaped jet with minimum 30 cm 
distance from the surface. Painting or staining is useless as 
the material does not need extra protection and moreover 
the paint will not stick to the plastic. 

Inspection Requirements
Visual inspection:
Weekly or monthly, depending on the intensity of use.

Functional:
Monthly or four-monthly, depending on the intensity of use.

Detailed inspection:
Yearly

Special attention during functional or detailed inspection:
• Check all parts are tight.
• Check worn, loose, damaged, missing parts.
• Check screws sticking out.
• Check anchoring on hard soil.
• Vandalism?

Use original Govaplast parts when repairing is required, to 
ensure the TÜV certificate remains valid.
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Dette produktet er TÜV-sertifisert.

Montering
Båten leveres ferdig montert og krever ingen
ekstra montering.

Materiale
• Solide plater laget av resirkulert plast (PE) farget
gjennomgående (beige, grønn, brun)
• Rustfrie stålskruer (6 og 8 mm)
• Gule og røde plastplater (PE), 12,5 mm tykkelse

Vedlikehold
Båten inneholder ingen bevegelige deler. Plastmaterialet
krever svært lite vedlikehold, det vil si rengjøring med såpevann 
og en svamp eller myk børste og skyll med vann. Da materialenes 
vannabsorpsjon er mindre enn 0,29 % vil det ikke bli flekket av 
olje, fett eller annet. Mose og alger vil ikke feste seg lett og kan
enkelt fjernes. Rengjøring med høytrykk (maks. 100 bar) er mulig, 
men anbefales ikke og er stort sett ikke nødvendig. Spray med 
en vifteformet stråle med minimum 30 cm avstand fra overflaten. 
Maling eller farging har ingen hensikt da materialet ikke trenger 
ekstra beskyttelse malingen heller ikke vil feste seg til plasten.

Inspeksjonskrav
Visuell inspeksjon: Ukentlig eller månedlig, avhengig av bruks-
intensiteten.
Funksjonell inspeksjon: Månedlig eller hver fjerde måned, avhen-
gig av bruksintensiteten.
Detaljert inspeksjon: årlig

Ved funksjonell eller detaljert inspeksjon:
• Kontroller at alle deler er godt strammet.
• Kontroller slitte, løse, skadede, manglende deler.
• Utstikkende skruer.
• Kontroller forankring på hard jord.
• Sjekk for hærverk

Bruk originale Govaplast-deler når reparasjon er nødvendig for å
sikre at TÜV-sertifikatet forblir gyldig.
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Installation
The installation needs to be done on a hard and even 
surface. The equipment cannot be installed on a loose 
surface such as a sandpit, wood chips, bark mulch), unless a 
special bearing construction is installed (not standard).

Security Zone
An obstacle-free area of minimum 150 cm around the 
equipment is required.

No fall absorption surface required
The equipment’s fall height is less than 60 cm.  Therefore it’s 
allowed to install it on a hard surface.

Anchoring or not?
According to the European standard, playground equipment 
needs to be anchored. Anchoring of this specifi c equipment 
is not required if installed on a school playground with 
supervision. In case the playground is only used by the 
school itself, the security risk due to not anchoring the 
equipment is relatively small. If there is no anchoring we 
defi nitely advise to mark the equipment’s position on the 
playground in order to be able to place it back correctly 
after temporary relocation, respecting the required 150 cm 
obstacle-free area.

In case of anchoring:
The equipment is anchored with the 2 nail plugs supplied. 
Determine the exact position of the equipment, draw its 
outline with chalk and mark the position of the 2 pre-drilled 
holes for the nail plugs on the hard surface. Move the 
equipment. Drill the holes with a 8 mm stone drill.  Move the 
equipment back in the right position and secure with the nail 
plugs. Use an angle screwdriver to facilitate screwing.

Important advice
To drill the holes use a sharp drill and fi rst put the plastic part of the plug in the hole. Then screw the metal nail into the 
plug instead of hammering it. This way, you avoid damaging the head of the nail and unfi xing will be easy.

Installasjon
Installasjonen må gjøres på en hard og jevn flate. Utstyret kan 
ikke monteres på løs overflate som en sandkasse, flis, bark-
dekke), med mindre en spesiell bærekonstruksjon er installert 
(ikke standard).

Sikkerhetssone
Et hinderfritt område på minimum 150 cm rundt utstyret er nød-
vendig.

Ingen falldempende overflate nødvendig
Utstyrets fallhøyde er mindre enn 60 cm. Det er derfor tillatt til å 
installere den på en hard overflate.

Forankring eller ikke?
I henhold til europeisk standard må lekeplassutstyr
må forankres. Forankring av dette spesifikke utstyret
er ikke nødvendig hvis den er installert på en lekeplass i regi av 
en skole med tilsyn. Hvis lekeplassen bare brukes av
skolen selv vil sikkerhetsrisikoen ved å kke forankre utstyret være 
relativt lite. Hvis det ikke forankres råder vi definitivt å merke 
utstyrets posisjon på lekeplassen for å kunne plassere den tilbake 
på riktig sted etter eventuell midlertidig flytting, med respekt for 
de nødvendige 150 cm som hinderfritt område.

Ved forankring:
Utstyret forankres med de to medfølgende spikerpluggene. 
Bestem den nøyaktige plasseringen av utstyret, tegn et omriss
med feks. kritt og merk posisjonen til de to for-borede hullene for 
spikerpluggene på den harde overflaten. Flytt utstyret. Bor hul-
lene med et 8 mm steinbor. Flytt utstyret tilbake i riktig posisjon 
og fest med spikerplugger. Bruk en vinkelskrutrekker for å lette 
skruingen.

Viktig råd
Bruk et skarpt bor for å lage hullene, og sett først plastdelen av pluggen i hullet. Skru deretter metallspikeren inn i pluggen i stedet 
for å hamre den inn. På denne måten unngår du å skade spikerens hode, og den blir enkel å løsne.


